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مالّسلا هیلع  ادهشلادّیس  رازم  ترایز و  تفارش  زا  ییاه  هولج  مکی : 24لصف 

هّکم زا  رت  فیرش  24البرک 

البرک تلیضف  ببس  رکش : 29عضاوت و 

هّکم رد  جح  ندوب  بجاو  دوجو  اب  هّکم  هب  تبسن  البرک  31يرترب 

کئالم فاطم  34البرک :

ایبنا اب  ادخ  ياوجن  ّلحم  36البرک :

البرکرئاز يارب  دنوادخ  ریگارف  37تمحر 

مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  رئاز  اب  کئالم  41یهارمه 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رئاز  يارب  کئالم  44تدابع 

تمایق رد  تداعس  مالسلا و  هیلع  ادهّشلادّیس  48رئاز 

تمایق ترسح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  51كرت 

تفگش ياه  باوث  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  52رادغاد 

52هراشا

مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  ترایز  بادآ  رد  یّلک  روحم  58ود 

مالّسلا هیلع  ادهّشلادّیس  رئاز  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هژیو  تیانع  زا  ییاه  هولج  مود  64لصف 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  روتسد  رئاز : يارب  کئالم  64ياعد 

64هراشا
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مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ناروای  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  رابکشا  66نارئاز 

ناهانگ زا  ینامیشپ  هیرگ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  71دنویپ 

یهلا نادواج  میرح  73البرک :

نایئالبرک یناشیپ  رب  رون  ياه  77هناشن 

خزود زا  تاجن  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  80رئاز 

80هراشا

تادابع تبثم  ریثأت  عنام  83ناهانگ ؛

تمایق ات  گرم  لحارم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ییاقآ  هب  84دیما 

ترایز تاکرب  هب  دیما  هیاپمه  ناهانگ ، ریثأت  زا  92سرت 

البرک هدنز  نوفدم  دزن  يراپس  98قاثیم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  نیرتدنلب  یفّرعم  مّوس : 108لصف 

108هراشا

ناکما دح  ات  ترایز  زا  ندرب  109هرهب 

یهلا فراعم  بتکم  مالسلا : هیلع  ادهّشلادّیس  ترایز  110نتم 

دنوادخ تمظع  لباقم  رد  هدنب  111تراقح 

لاعتم دنوادخ  هب  هّجوت  ادهّشلادّیس : هب  114هّجوت 

ترایز نیح  رد  نیدلاو  يارب  116اعد 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  روهظ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ردص  120يافش 

! هللا یعاد  122کیّبل 

122هراشا

؟ کیّبل تفه  125ارچ 

« یسردایرف  » باوج رد  یسرداد »  » و کیّبل »  » خساپ رد  کیّبل » »136

ینیسح تیانع  هب  ناگتفای  تاجن  شوخ  139تبقاع 

فیرش ترایز  همجرت  نتم و  مراهچ : 144لصف 

عبانم 216تسرهف 

زکرم 220هرابرد 
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تشهب هشوگ  شش 

باتک تاصخشم 

 - 1339 دمحمدیس ، یمشاه ، ینب  هسانشرس : 

هدیزگرب یبرع .  یسراف -   . تارایزلا لماک  يدادرارق :  ناونع 

هیلع ادهـشلادیس  تراـیز  نیرتدـنلب  همجرت ي  نـتم و  ـالبرک : تراـیز  تلیـضف  تـشهب : هشوـگ ي  شـش  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
.سدقم دیعس  ملق  هب  یمشاه ؛  ینب  دمحممالسلا 

.1387 رینم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص 212 يرهاظ :  تاصخشم 

8-086-539-964-978 لایر : 28000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  212 ؛ [- 209  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

ترایز هاگمارآ --  61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

ثیداحا ترایز --  هاگمارآ --  61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

اه همان  ترایز  61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

البرک قارع --  یمالسا --  ياه  هاگترایز  عوضوم : 

 - 1358 دیعس ، سدقم ، هدوزفا :  هسانش 

.هدیزگرب .تارایزلا  لماک  .ق  368 ؟ ، - دمحم نبرفعج  هیولوق ، نبا  هدوزفا :  هسانش 

BP263/2/ب9ش5 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/7645 ییوید :  يدنب  هدر 

1181775 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

البرک ترایز  تلیضف 

مالسلا هیلع  ادهّشلادیس  ترایز  نیرتدنلب  همجرت  نتم و 

یمشاه ینب  دّمحمدّیس  رتکد 

سدقم دیعس  ملق : هب 

ار لباقان  راتشون  نیا 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  هتخادگ  لد  بناج  زا 

هللا همحر  يرتشوش  رفعج  خیش  هللا  هیآ  موحرم 

افواب نایئادف  هب 

مالسلا هیلع  ادهّشلادیس  هدرپسرس  نارادبرس  و 

.میراد یم  میدقت 

ناونع هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  هک  نانآ 

(1)« هئاّبحا هللاءایلوا و  »

(. .دنتفرگ بقل 

5 ص :

(. دّجهتملا ص 722 حابصم   ) وا ياه  بوبحم  دنوادخ و  ءایلوا  - 1
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تشهب نیشن  شرع  يارب  يا  هضیرع 

! ریمالا معنای  هّللادبع ! ابا  ای 

هتسشن شزارف  هک  ادخ  شرع  نآ  اجک و  ام  .میا  هتخوس  دوخ  مرش  هرارش  هب  دتفا ، یم  راتشون  نیا  رب  امش  فیرش  نامشچ  هک  نونکا 
تـسد ملق  امـش  هب  باطخ  هک  میرادن  تقایل  یّتح  ام  امـش ؟  ّتیموصعم  نآ و  اجک  ام  شیالآ  امـش ؟ هنمیه  اجک و  ام  تراقح  ؟ دـیا

رظن زا  ار  نامیاه  هژاو  مینک  عّقوت  هکنیا  هب  دسر  هچ  میریگب ، تسد  ملق  امـش  هب  باطخ  هک  میرادن  تقایل  یّتح  هب  دسر  هچ  میریگب ،
يارب ار  نیـسح » مالغ   » مسا میهاوخب  هک  دسر  هچ  میـشاب ، هتـشاد  ار  ناتیرازگتمدـخ  ياوه  هک  مینیب  یمن  دوخ  رد  یّتح  دـینراذگب !

اوه تسرهف  رد  .دیا  هداهن  نامرس  هب  یندنام  یتّنم  دینک ، ناممان  تبث  تعاضب ، یب  ِنارادیرخ  لیخ  رد  رگا  میسانشب ! یّمسم  اب  دوخ 
، میا هدز  هنیس  ناتملع  ياپ  رمع  کی  دشاب ، هچره  رخآ....دیا  هدومرف  اهتنم  یب  یتافتلا  دیـشخبب ، ام  هب  مه  ار  يا  هشوگرگا  ناتناراد ،

شا همه  میا ، هدش  هتخانش  امـش  مان  هب  میا  هدوب  اجک  ره  رمع  کی  ، میا هدیـشارخ  کشا  ياه  هرطق  همطل  هب  ار  اه  تروص  رمع  کی 
میا هتفگ  امش  زا 

11 ص :
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: میا هتفرگ  مد »  » ناتردام هب  باطخ  ار  افو  ِلزغو  میا  هداد  مسق  ناتمولظم  ِمد »  » هب ار  ادخ  ناممدزاب ، مد و  ره  رد  میا ، هدینش 

« ًانیسُح یَسنَن  ام  هّللا  َدبَا َو  »

هدـش ناترادـملع ، مـیا و  هدرک  زاـب  يا  « هچوـک ، » امـش هـب  قـّلعت  تأـیه »  » نـیا رد   ، رهم هّینیــسح »  » نـیا رد  داـقتعا ، هـیکت »  » نـیا رد 
: میوگ یم  ارچ ؟ دیناد  یم  نام ! « رادنایم »

، دنـشاب امـش  شوگ  هب  هقلح  دـندوب  هدـمآ  اه  نآ  .دنتـسه  امـش  باحـصا  نامه  دوش ، ادـیپ  ملاع  رد  ینیتسار  ِینامّزلا  بحاـص  رگا  »
نیا يرازگتمدخ ! رد  دوب  ناشراد  هیالط  یگدنب ! هب  دوب  هتـسب  رمک  اهنآ  همه  زا  شیب  ساّبع  اّما  .دـنهد  ناشن  يدوخ  دـندوب  هدـماین 

«. تشادرب ار  کشم  تشاذگ  ار  ریشمش  گنرد  یب  دهد  حیجرت  يروشحلس  هب  ار  ییلّقس  دیتساوخ  یتقو  هکدوب 

ناتیادـف رـس  زا  شیپ  ار  تسدود »  » تسا لهـس  هک  تسد » کی   » مینز یم  يراثن  ناج  هنیمز »  » گنر هنیـس ، حول  هب  وا ، يادـتقا  هب  ام 
....مینک یم 

! ام دحاو »  » تبیصم رکذ  يا 

دوخ هشوگ  شـش  یبور  رابغ  هب  ار  ام  ناگژم  ....دـسرب  ناتناماد  هب  نامتـسد  دـیهد  هزاجا  زور  کی  هک  تسا  نیا  هب  نام  « روش  » همه
دیهد نذا  هک  میراد  شوخ  لد  مه  زاب  یلو  دهد  یم  نامرازآ  یتعاضب  یب  مرزآ  یتقایل و  یب  تلاجخ  مه  زونه  دـنچ  ره  .دـیرامگب 

.....میا هدرک  حتف  ار  تشهب  هشوگ  شش  هک  مینک  یم  نیقی  دوش  ناملماش  تیانع  نیا  رگا  .دسرب  ناتیالبرک  هب  نامیاپ 
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هداهن شیپ 

هب لاـعتم  راـگدرورپ  هک  تسا  یتوکلم  يا  هفحت  یهلا و  يا  هیدـه  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبعابا  ترـضح  یـسدق  هعقب  تراـیز 
يوک هدیشکرپ  صالخا ، تعاط و  لها  ياهلد  هک  هتساوخ  دنوادخ  يرآ  .تسا  هدومرف  تیانع  شترـضح  ناگدادلد  نارادتـسود و 

.دشاب راوگرزب  نآ  ِكرابم 

روش .دـنوش  یم  ناشیالوم  ییاوه  دـنتفا و  یم  ناشبوبحم  یتشهب  راید  ِدای  هب  يا  هناشن  ره  اب  يا و  هناـهب  ره  هب  هتخادـگ  ياـهلد  نیا 
ره زا  سپ  دـنراد و  ـالبرک  يوزرآ  هشیمه  ناـنیا  .دـنز  یم  نوریب  ناشنامـشچ  ياـه  هشوگ  زا  دوش و  یم  کـشا  ناـشناج  رد  هتفهن 
یب ناشحور  هشوگ  شش  هبعک  هب  نتخیوآ  يارب  هاگیب  هاگ و  .دندرگ  یم  نیمرحلا  نیب  گنتلد  هرابود  هک  درذگ  یمن  يرید  رادید ،

هدرک سفنت  ینیـسح  رئاح  ضیفرپ  ياضف  رد  هک  تسا  یتاعاس  ناشرمع  ياه  هرطاخ  نیرت  شوخ  .دـننز  یم  رپرپ  دـنوش و  یم  بات 
ترایز تّذـل  .دـنا  هدرپس  یناحور  میرح  نآ  ناگتـشرف  شزاون  هب  هنوگ  هک  تسا  ییاـه  هیناـث  ناشیگدـنز  تاـظحل  نیرتاـبیز  .دـنا 

يا هرهب  ّظح و  چیه  اب  ار  شکاپ  تبرت  هب  ندز  هسوب  ینیریش  تسا و  ناشماک  رد  هشیمه  - شادف هب  یملاع  ناج  - هّللادبعابا ترضح 
هرگ یکالفا ، هناتسآ  نآ  هب  دوجو ، قامعا  زا  دنا و  هدرک  بوبحم  نآ  حیرـض  لیخد  هشیمه  يارب  ار  ناشناج  .دنناد  یمن  سایق  لباق 

یگدیروش و همه  نیا.دنی  « البرک  » ِرـس هدیروش  هدرپسرـس و  .دـنا  هتخیوآ  یتوکلم  كاخ  نآ  ّهرذ  هّرذ  هب  ار  ناشدـنبدنب.دنا  هدروخ 
هب دنوادخ  هک  تسا  یتفرعم  رون  نآ ، همـشچرس  تبحم و  نیا  حور  .تسا  مالـسلا  هیلع  همطاف  نیـسح  هب  ّتبحم  رـس  زا  یگدرپسرس 

.تسا هدنابات  ناشیاهلد  هب  شلّضفت 
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بتکم زا  نتخومآ  سرد  ناـیم  نیا  رد  .دوب  دـهاوخ  رت  نیـشتآ  تبّحم  نآ  دـشاب ، رت  هدـنبات  تفرعم  نیا  هچ  ره  هک  تسین  يدـیدرت 
رت قیمع  یتفرعم  لاعتم  دـنوادخ  هکنآ  يارب  تسا  یبسانم  رتسب  نادیهـش  رالاس  ترایز  ِتفارـش  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  هّمئا 
هب ینیـسح  تبّحم  نابات  باتفآ  ربارب  رد  يرترونرپ  ياه  هنزور  تفرعم  نیا  .دیامرف  اطع  ناشیا  ناگدادـلد  هب  راوگرزب  نآ  هب  تبـسن 

.دزاس یم  رتشیب  ترضح  نآ  هب  ار  ناشیگدادلد  دنک و  یم  زاب  ناشیور 

هنیمز نیا  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  تایاور  ناتـسوب  رب  يرذگ  راوگرزب  نآ  ِترایز  نیرتدنلب  نتم  همّدـقم  ناونع  هب  هناهب ، نیمه  هب 
ییاه هولج  هار ، نیا  رد  ماگ  نیتسخن  ناونع  هب.مینک  ور  زیزع  نآ  رازم  هب  يرت  قیمع  ّتبحم  تفرعم و  اب  یهلا  لـضف  هب  اـت  مینک  یم 

یم رورم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  میظع  لیاضف  زا  یخرب  مود ، ماگ  رد  ، مینارذگ یم  رظن  زا  ار  البرک  نیمزرـس  ییالاو  زا 
.د.تخادرپ میهاوخ  راوگرزب  نآ  روثأم  ترایز  نیرتدنلب   (1) همجرت یفرعم و  هب  مّوس ، ماگ  رد  مینک و 

14 ص :

تیاعر ناکما  ّدـح  ات  همجرت  ییاویـش  تّحـص ، نیع  رد  میا  هدیـشوک  باتک ، نتم  تایاور  همجرت  فیرـش و  تراـیز  همجرت  رد  - 1
« واو  » رارکت يدراوم  رد  ًایناث  .میا  هتـسب  راک  هب  تارابع  حیحـص  همجرت  يارب  - ناوت ّدح  رد  - ار دوخ  ّتقد  ًالوا  رطاخ  نیمه  هب  .دوش 

ياج هب  لوگریو »  » تمـالع زا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  .تسا  هدـش  یم  همجرت  رد  سپ »  » اـی واو »  » رارکت ثعاـب  یبرع  نتم  رد  ءاـف »  » اـی
هب یـصقن  دراوم  هنوگ  نیا  لیدبت  ای  فذح  هک  دوش  هجوت  .میا  هدومن  فذح  همجرت  زا  ار  سپ »  » يدراوم رد  ای  هدش  هدافتـسا  واو » »

.دناسر یم  يرای  نآ  ییاویش  هب  هتبلا  دنک و  یمن  دراو  همجرت  یتسرد 
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مالّسلا هیلع  ادهشلادّیس  رازم  ترایز و  تفارش  زا  ییاه  هولج  مکی : لصف 

هّکم زا  رت  فیرش  البرک 

ياه هلصاف  رد  دوز و  هب  دوز  - ناکما تروص  رد  - ناشناّبحم نایعیـش و  هک  دنا  هتـشاد  يا  هژیو  مامتها  مالـسلا  مهیلع  همئا  تارـضح 
.دشاب یم  ترضح  نآ  ترایز  تلیضف  طا  یحضاو  هناشن  دوخ  نیا  .دنوش  فّرشم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  هاتوک  ینامز 

.دنناشونب اهنآ  هب  ترایز  نیا  لالز  زا  دـنناشنب و  هرفـس  نیا  رـس  رب  ار  شیوخ  تبحم  لها  دـنا  هتـشاد  تسود  مالـسلا  هیلع  تیب  لها 
- مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  - هللادبعابا ربق  ایآ  : » دندومرف وا  هب  دیسر ، ناشیا  روضح  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  یتقو 

یتحاران زا   ] ناش هرهچ  هکیلاح  رد  ترضح ، منک .»] یم  نینچ  ] رابکی ، لاس ود  ای  هس  ره  يرآ ، : » تشاد هضرع  ینک »؟ یم  ترایز  ار 
: دندومرف دوب ، هدش  درز  مشخ ] ای 

ِهیف َتنأ  اّمِم  ََکل  َََأ 
َ

َلَضف َناَکل  هَترُز  َول  َوُه  َالإ  َهِلاال  يذََّلا  ِهّللاَو  امَا 

نیا زا  دوب  رترب  تیارب  يدوب  هدرک  تراـیز  دوز ] هب  دوز   ] ار وا  رگا  هک  شاـب  هاـگآ  تسین ، وا  زج  يدوـبعم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 
.ینآرد نونکا  هک  یتلاح ] ]

زا  ] تلیضف نآ  همه  ایآ  موش ! تیادف  : » درک لاوس  ترضح  زا  يوار 

17 ص :
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: دندومرف خساپ  ناشیا  تسه »؟ نم ] يارب 

(1) دَحأ مُکنِم  َّجَح  امَو  ًاسأَر  َّجَحلا  ُُمتکَرََتل  هِربَق  ِلضَِفب  ِهتَرایِز َو  ِلضفب  مُُکتثَّدَح  ّینأ  َول  ِهّللاَو  مَعَن 

ماجنا جح  امش  هب  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) وا ربق  تلیضف  وا و  ترایز  تلیـضف  وا و  ترایز  تلیـضف  زا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  يرآ ،
.داد یمن 

هب ینالوط  ینامز  ياه  هلصاف  رد  ناشناتسود  زا  یکی  هکنیا  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تسا ، دوهشم  فیرش  تیاور  رد  هکنانچ 
فک زا  ار  یناوارف  تکرب  میظع و  ریخ  هک  دیهد  یم  رادشه  ار  وا  هوالعب  .دـندرگ  یم  نیگهودـنا  دوش ، فّرـشم  هّللادـبعابا  ترایز 

.تسا هتشاد  يرتوکین  يونعم  ّتیعقوم  نونکا  هتفر ، یم  ناشیا  ترایز  هب  ناوارف  رگا  هک  يروطب  تسا ،  هداد 

یم دننک و  یم  میـسرت  ار  رادید  نیا  يرترب  زا  ییولبات  دـسرپ  یم  ردـق  رپ  ِترایز  نیا  تلیـضف  زا  هک  يوار  باوج  رد  ترـضح  نآ 
: دنیامرف

ترایز يرترب  رب  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  دیکأت  دیاش  دیدوب .» هدرک  كرت  هرـسکی  ار  جح  مدوب ، هتفگ  ار  نآ  تلیـضف  ناتیارب  رگا  «
.تسا هدوب  رادروخرب  یهّجوت  لباق  ِتفارش  زا  دارفا  رظن  رد  مهم  ِتدابع  نیا  هک  دشاب  رطاخ  نیدب  جح ، رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

.دنزرو رارصا  جح  هب  تبسن  ادهّشلا  دّیس  ترایز  يرترب  رب  دنا  هتساوخ  ناشیا  اّما  تسا  نینچ  مه  ًاعقاو  دنچ  ره 

.دنا هدومرف  میسرت  شخب  حور  ترایز  نیا  يارب  ار  یفعاضم  تلیضف  ترضح ، نیاربانب 

1 حهک دهد  یم  ناشن  ترضح ، شیامرف  رد  - رگا (- ول ) ریبعت ندربراک  هب 

18 ص :

88ح1 باب تارایّزلا  لماک  - 1
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ار رما  تقیقح  هدومنن و  نایامن  لماک  روط  هب  ار  نآ  رونرپ  يامیـس  زونه  هدـش ، نایب  تایاور  رد  هّللادـبعابا  ترایز  لـیاضف  زا  هچنآ 
هیلع نیـسح  ترایز  يرترب  ناهن  رارـسا  زا  یکی  دوخ  شیامرف  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .تسا  هتخاـسن  نشور  دارفا  يارب 

: دنیامرف یم  راکشآ  نینچ  ار  ادخ  هناخ  ّجح  رب  مالسلا 

(1) ًامَرَح -َه  َکَم َذِخَّتَی  نَا  َلبَق  ًاکَرابُم  ًانِمآ  ًامَرَحَءالَبرَک  هِربَق ] ِلضًِفب   ] َذَخَّتا َهّللا  ََّنَأ  ُمَلعَت  امَا  َکَحیَو 

مرح ار  هّکم  هکنآ  زا  شیپ  داد  رارق  كراـبم  نما و  مرح  ار  ـالبرک  واربق ] تلیـضف  ببـس  هب   ] دـنوادخ هک  یناد  یمن  اـیآ  وت ! رب  ياو 
.دهد رارق 

ماـما اـج  نیا  رد  اـّما  .تسا  هداد  رارق   (2) شیوخ تاـکرب  شراـب  ّلـحم  ار  نآ  لاـعتم  دـنوادخ  تسا و  یهلا  نما  مرح  همّظعم ، هّکم 
.دنا هتسناد  طبترم  هّکم  رب  البرک  يرترب  اب  ار  جح  رب  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  ترایز  يرترب  مالسلا  هیلع  قداص 

« شیپ  » نیا .تسا  هدیـشخب  یتفارـش  هنوگنیا  ار  ییّلعم  يالبرک  شیوخ ، نما  میرح  ناونع  هب  هّکم ، ندیزگرب  زا  شیپ  لاعتم  دنوادخ 
هیلع قداص  ماما  .تسا  هّکم  زا  رت  فیرـش  رایـسب  زین  البرک  هبتر  هکلب  ، (3) تـسین ینامز  ِندوب  شیپ  طقف  شنیزگ ، رد  البرک  ِندوب 

(4 هّکم هب  تبسن  البرک  ندیشخب  يرترب  ِتمکح  زاو  هداد  رّکذت  روآ  تفگش  يرترب  نیا  هب  دوخ  شیامرف  رد  مالسلا 

19 ص :

باب 88ح1 تارایّزلا  لماک  - - 1
/96و97 نارمع لآ  - - 2

، تارایّزلا لماک  ) تسا هدش  هتسناد  لاس ، رازهراهچ  تسیب و  ینامز ، هلـصاف  نیا  مالـسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  یتیاور  رد  - - 3
ح4)  ، 88 باب
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: دیرگنب .دنا  هتفگ  نخس  زین 

یم مترایز  يارب  رود  هار  ره  زا  مدرم  .هدـش  انب  نم  تشپ  رب  ادـخ  هناخ  هکیلاح  رد  تسا ؟ نم  دـننامه  یـسک  هچ  :» تفگ هبعک  نیمز 
« .ما هدش  هداد  رارق  وا  نما  ِهاگیاج ]  ] ادخ و مرح  دنیآ و 

: دومرف یحو  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  سپ 

َُهبُرت الَول  ِرحبلاِءام َو  نِم  تلَمَحَف  رحَبلا  ِیف  تَسِرُغ  ِهََربِالا  ًهَلِزنَِمب  ِّالا  َءالَبرَک  ُضرأ  تَیِطُعا  امیف  ِِهب  ِتلَُّـضف  اـم  ُلـضَف  اـم  يِرق ! یّفُک َو 
يّرقَتسا َو يّرِقَف َو  ترَخَتفا  ِِهب  يذَّلا  َتیَبلا  ُتقَلَخ  ُِکتقَلَخ َو ال  ِِکتقَلَخ َو ال  ام  َءالَبرَک  ُضرَا  ُهَنَمَضَت  نَم  الَول  ُِکتلَّضَف َو  ام  َءالَبرَک 

(1) َءالبرَک ِضرَِأل  ِربکتسُمال  فِکنَتسُمَریَغ َو  ًانیهَم  ًالیلذ  ًاعِضاوَتُم  ًابَنذ  ینوُک 

دننام هب  رگم  تسین  هدـش  اطع  البرک  نیمز  هب  هچ  نآ  هب  تبـسن  يا ، هدـش  هداد  يرترب  نادـب  وت  هک  یتلیـضف  ریگ ! مارآ  تسیا و  زاب 
یمن يرترب  ار  وت  دوبن ، ـالبرک  كاـخ  رگا  .درادرب و  يا ]  هرطق  زا  رتـمک   ] اـیرد بآ  زا  نزوس  نآ  دـننک و  ورف  اـیرد  رد  هک  ینزوس 

قلخ یـشورف  یم  رخف  نآ  هب  هک  ار  يا  هناخ  مدـیرفآ و  یمن  ار  وت  هتفرگ ، شرب  رد  البرک  نیمزرـس  هک  یـسک  دوبن  رگا  مدیـشخب و 
ربکتم و هن  وش ، فیعض  راوخ و  عضاوتم و  شاب و  نیسپ  يا ] هبتر  رد   ] ریگ و رارق  دوخ ] ياج  رـس  رب   ] شاب و مارآ  سپ  .مدرک  یمن 

.البرک نیمز  ربارب  رد  اتسدوخ 

.ت : تسین فطل  زا  یلاخ  هتکن  ود  هب  هجوت  فیرش  تیاور  نیا  هرابرد 

20 ص :

.تارایّزلا لماک  زا  لقن  هب  راونالاراحب ج101 ص106و107  - - 1
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اطع رایتخا  لقع و  تسین ، روعـش  ياراد  ًارهاظ  هک  یمـسج  ای  یناکم  ای  ینیمزرـس  هب  دنوادخ  هک  درادـن  دوجو  یعنام  چـیه  ًالقع  (1
ات دنک  اطع  - هّکم نیمز  هلمج  زا  - يدوجوم ره  هب  ار  یتالامک  نینچ  دناوت  یم  دنوادخ  .دـهد  رارق  ینومزآ  ضرعم  رد  ار  نآو  دـنک 

؟ دشورف یم  رخف  ای  دیامن  یم  عضاوت  ایآ  .دنک  یم  هچ  يدادادخ  ياطع  نیا  اب  وا  هک  درگنب 

رادروخرب يروعـش  چیه  زا  ًارهاظ  هک  یفلتخم - تادوجوم  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک : تسا  نیا  رگنایب  يدّدـعتم  تایآ  میرک ، نآرق  رد 
وگتفگ زا  نآرق  لاثم ، ناونع  هب  .دـیامن  یم  شـسرپ  اهنآ  زا  ای  دـنک  یم  یهن  رما و  اـهنآ  هب  دـشخب ، یم  یتـالامک  هنوگنیا  دنتـسین -

نامرجم ياپ  تسد و  هک  دـیامرف  یم  نایب  رگید  ياج  رد   (1) .دنک یم  شرازگ  نیمز  نامـسآ و  هب  وا  ندومن  یهن  رما و  دـنوادخ و 
درادن یلیلد  دسر  یم  رظن  هب  یهاگآ  روعش و  یب  رهاظ  هب  هچنآ  هتشذگ  نیا  زا   (2) دنهد یم  ربخ  نانآ  ياه  هدرک  زا  تمایق  زور  رد 

اّما دشاب  یم  لوغـشم  دـنوادخ  حـیبست  هب  هکنآ  رگم  تسین  يزیچ  چـیه  میرک  نآرق  حیرـصت  هب  .دـشاب  نینچ  زین  رما  ّتیعقاو  رد  هک 
.دنلفاغ نآ  هب  تبسن  (3) و  دنوش یمن  نآ  هّجوتم  نیب  رهاظو  هدیشوپ  ناگدید 

نیا زا  نآ ، هب  نداد  يرترب  لابند  هب  هدیـشخب و  لـقع  راـیتخا و  هّکم  نیمزرـس  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ینتفریذـپ  ًـالماک  بیترت  نیا  هب 
.دشاب هتفرگ  عضاوت  ِناحتما  نیمزرس ،

.مالبرک تفارش  اب  هّکم  تلیضف  ًاساسا  لاعتم  دنوادخ  شیامرف  هب  ( 2

21 ص :

.َنیعئاط انیتأ  اَتلاق  ًاهرَکوَََأ  ًاعوَط  ایتئا  ِضرِالل  اَهل  َلاقف  ناخُد  َیه  ءامَّسلا َو  َیلا  يوَتسا  َُّمث  ، 11/ تلصف - 1
.َنُوبسکَی اوناک  اِمب  مُُهلُجرأ  ُدَهشَت  مِهیدیأ َو  انُمَّلُکت  مهِهاوفأ َو  یلَع  ُِمتَخن  َموَیلأ  ،65/ سی - 2

.مُهَحیبسَت َنوُهَقفَت  نِکلَو ال  ،44/ ءارسإ - 3
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یم یقاب  نآ  يور  رب  رتمک  ای  هرطق  کی  هک  تسا  حـضاو  .مینک  لخاد  ایرد  بآ  رد  ار  ینزوس  هک  دـینک  رّوصت  .تسین  ساـیق  لـباق 
هتـسناد تمظع  اب  يایرد  نآ  هب  زیچ  ان  هرطق  نیا  تبـسن  دننامه  ار  البرک  هب  هّکم  تلیـضف  ِتبـسن  دنوادخ  فیرـش ، تیاور  رد  .دنام 

ماما رگا  : تفگ ناوت  یم  بیترت  نیا  هب  .تسا  هدومن  یفرّعم  ادهّـشلادّیس  ترـضح  یلیفط  شنیرفآ ، رد  ار  هبعک  هّکم و  هوالعب  .تسا 
نیمزرسرب البرک  رطاخ  هب  هتفای و  تفارش  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  يور  لگ  هب  هبعک  سپ  .دوبن  مه  يا  هبعک  دوبن  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

يراوخ راهظا  دـنک و  عضاوت  البرک  ربارب  رد  هک  دـهاوخ  یم  هّکم  زا  دـنوادخ  رطاخ ، نیمه  هب  .تسا  هدـش  هداد  يرترب  رگید  ياـه 
.دیامن

البرک تلیضف  ببس  رکش : عضاوت و 

رکش و هب  رـس  یهلا  ياطع  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  البرک »  » فعاضم تفارـش  ّتلع  هّکم ، سکع  رب  تسرد  مینادب  هک  تسوکین  لاح 
.درپسب ششوغآ  هب  ار  ادهّشلادّیس  ترضح  دنوادخ  هدش  ثعاب  هدوتس  تلصخ  نیمه  .تسا  هدرپس  عضاوت 

: دنیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یخرب دـنتخورف و  رخف  یخرب  اهنآ  نایم  زا  سپ  .داد  يرترب  رگید  یخرب  رب  ار  اه  بآ  اه و  نیمز  زا  یخرب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
هّکم [و  .دش باقع  ادخ  يارب  شعـضاوت  هدومن  كرت  رطاخ  هب  هکنآ  رگم  دوبن  ینیمز  یبآ و  چیه  سپ  .دندرک  زواجت  دوخ ] ّدح  زا  ]

ار شا  هزم  هکنآ  اـت  تشاد  لیـسگ  مزمز  يوس  هب  روـش  یبآ  دوـمن و  ّطلـسم  هبعک  رب  ار  ناکرـشم  دـنوادخ  هکنیا  اـت  دـش ] نینچ  زین 
هک دنتسه  یبآ  نیلّوا  نیمز و  نیلّوا  تارف  بآ  البرک و  نیمز  اّما  .درک  بارخ 
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: تفگ البرک ] نیمزرس   ] نآ هب  سپ  .دنادرگ  كرابم  ار  ود  نآ  دنوادخ  تشاد و  كاپ  ار  اهنآ  یلاعت  كرابت  دنوادخ 

َلب ینوُد  نَم  یلَع  َرخَف  َِکلذ َو ال  یب  َلَعَف  نِمل  هلیلَذ  َُهَعِـضاخ  َلبَرَخفال  یئام َو  یتبُرت َو  یف  ُءافَّشلا  ُهکَرابُملا  ُهَسَُدَّـقُملا  ِهّللا  ُضرأ  اـَنَا 
ِهِللًارکُش

ربارب رد  مراوخ  عضاـخ و  نم ]  ] هکلب تسین  يرخف  نیا ] رب   ] تسا و نم  بآ  تبرت و  رد  افـش  .میادـخ  كراـبم  سدـقم و  نیمز  نم 
.منک یم  رکش  تمعن ] نیا  رطاخ  هب   ] ار دنوادخ  هکلب  .مرادن  دوخ  ریغ  رب  يرخف  درک و  نینچ  اب  هک  ییادخ )  ) یسک

: دنیامرف یم  ترضح  سپس 

نیـسح ماما  نفدـم ] ناونع  هب  شنداد  رارق   ] اب دیـشخب و  تمارک  ار  وا  دـنوادخ ، يارب  شرکـش  عضاوت و  هطـساو  هب  دـنوادخ ]  ] سپ
(1) .درب الاب  شیارب  ار  تمارک  نآ  شباحصاو ،

تایاور رد  .تسا  هداد  جرخ  هب  ار  يرابکتـسا  نینچ  زین  مزمز  بآ  هکلب  هداد  خر  هّکم  نیمزرـس  دروم  رد  اهنت  هن  تلیـضف  هب  راـختفا 
ریاـس ربارب  رد  مزمز  هک  ّربکت  هطـساو  هب   (2) .تسا هدوب  رت » نیریـش  دهـش ، زا  رتدیپس و  ریـش ، زا  مزمز  بآ   » هک دـنا  هدومرف  يرگید 

.6، دیامن یم  اهبآ 

23 ص :

ح14.  ، باب 88 تارایّزلا  لماک  - 1
،ج 6ص386. یفاک عورف  - 2

تشهب هشوگ  www.Ghaemiyeh.comشش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 30 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10717/AKS BARNAMEH/#content_note_23_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10717/AKS BARNAMEH/#content_note_23_2
http://www.ghaemiyeh.com


رد دنوادخ  هوالعب  .دنک  یم  باقع  شّربکت  هب  ار  نآ  هنوگ  نیا  دنادرگ و  یم  رب  ار  شمعط  دناسر ، یم  نآ  هب  ار  روش  یبآ  دنوادخ 
البرک ، راگدرورپ یتقو  لباقم ، رد  .دهد  یم  رارق  هّکم  رخافت  ِباقع  ناونع  هب  ار  نیا  دوش و  یمن  عنام  هبعک  رب  ناکرـشم  طلـست  ربارب 

نیمزرـس رب  یـشورفرخف  ّقح  دوخ  يارب  راگرورپ  ياـطع  نیا  ربارب  رد  یّلعم  يـالبرک  دـشخب ، یم  تعفر  ییـالاو و  ار  تارف  بآ  و 
ببس هب  .دیاشگ  یم  ساپـس  هب  نابز  دنک و  یم  عوضخ  ّللذت و  راهظا  دنوادخ  ربارب  رد  رطاخ ، نیمه  هب  .دوش  یمن  لئاق  رگید  ياه 

ادهّـشلادّیس ترـضح  هاگمارآ  ار  نآ  دشخب و  یم  نوزفا  یتمارک  فعاضم و  یتفارـش  البرک  هب  لاعتم  دـنوادخ  ابیز  یگژیو  ود  نیا 
.دهد یم  رارق  ناشیا  نارای  مالسلا و  هیلع 

هّکم رد  جح  ندوب  بجاو  دوجو  اب  هّکم  هب  تبسن  البرک  يرترب 

: هکنیا نآ  دوش و  حرطم  یلاوس  تسا  نکمم  يرترب ، نیا  حرط  زا  سپ 

البرک تراـیز  هکیلاـح  رد  ، هدوـمن بجاو  هّـکم  رد  ار  جـح  ماـجنا  ارچ  سپ  هداد  رارق  هّـکم  زا  رترب  ار  ـالبرک  لاـعتم ، دـنوادخ  رگا  »
تسخن وا  هب  خساپ  رد  ترضح  نآ  .دسرپ  یم  مالسلا  هیلع  قداص  زا  روفعی  یبا  نبا  هک  تسا  یلاوس  نومضم  نیا  تسا »؟ بحتـسم 

: دنیامرف یم 

اذِکه هّللا  ُهَلَعَج  یَش  اذه  َّنإَف  َِکلذَک  َناک  نَاَو 

.تسا هداد  شرارق  هنوگنیا  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  اّما  تسا ، نینچ  هچرگا 

چیه يرترب  نیا  .دراد  یگتـسب  دـنوادخ  مکح  هب  ًـالماک  هّکم  رب  ـالبرک  يرترب  هک : تسنآ  لاوـس  نیا  هب  ترـضح  خـساپ  عـقاو ، رد 
اب یتافانم 

24 ص :
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رد یلو  .تسین  بجاو  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هدومرف و  بجاو  ار  جح  ماجنا  دنوادخ  يرآ ، .درادن  هّکم  ياه  ّتیـصوصخ 
ود اج  نیا  رد  رت ، قیقد  ریبعت  هب  .تسادخ  هناخ  زا  رت  فیرش  یمرح  البرک  جح و  زا  رترب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  لاح  نیع 

: هدش حرطم  بلطم 

ار البرک  اما  میلئاـق  تفارـش  مّظعم  هبعک  هّکم و  يارب  دـنچ  ره  اذـلو  میتسه  میلـست  یهلا  ّتیـشم  مکح و  لاـبق  رد  اـم  هکنآ : تسخن 
.میناد یم  اهنآ  زا  رت  فیرش 

نیا رد  .ددرگ  بحتسم  جح  ماجنا  بجاو و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هّکم ، رب  البرک  تفارـش  رطاخ  هب  تسین  مزال  هکنآ  مود 
نیـسح ماما  ترایز  مّظعم ، هّکم  رب  یّلعم  يالبرک  يرترب  تفارـش و  دوجو  اب  اذـل  .میتسه  لاعتم  راگدرورپ  عیرـشت  عبات  اـم  زین  دروم 

! بجاو هن  میسانش  یم  بحتسم  نانچمه  ار  مالسلا  هیلع 

: دنیامرف رتشیب  دییأت  ار  هدش  دای  بلاطم  ات  دننز  یم  یلاثم  روفعی  یبا  نبا  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  همادا ، رد 

(1) ِمَرَحلا ِریَغ  یف  ِکلذ  َعَنَص  هّللا  َّنِکل  ِمَرَحلا َو  ِلجَِأل  َلَضَفأ  َناک  مَرَحلا  ِیف  َناک  َول  َِفقوَملا  َّنأ  َتِملَع  ام  َوَََأ 

رد ار  نآ  دنوادخ  یلو  تشاد ؟ يرتشیب  تلیـضف  مرح  رطاخ  هب  تفرگ  یم  رارق   (2) مرح رد  تافرع ]  ] فقوم رگا  هک  یناد  یمن  ایآ 
.تجراخ

25 ص :

باب 88 ح1 ، تارایّزلا لماک  - 1
مان هب  ییاج  یقرش  لامش  فرط  زا  هّیبیدح ،»  » یبرغ لامش  فرط  زا  میعنت ،»  » مان هب  ییاج  لامـش  زا  زا : تسترابع  هّکم  مرح  ّدح  - 2
مان هب  ییاج  یبرغ  بونج  زا  و  هنارعَج »  » مان هب  ییاج  یقرش  بونج  زا  هرمن ،»  » تشد زا  هفرع  لباقم  زرم  قرش  زا  عطقملا » لبج  هَینث  »

.تسا نوریب  مرح  دّح  زا  تافرع »  » اما دریگ ، یم  رارق  مرح  لخاد  انِم »  » هقطنم دنچ  ره  نیاربانب  نبل .» هءاضا  »
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.داد رارق  مرح  { هدودحم }

هک تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  هدومرف  بجاو  ار  نآ  رد  فوقو  هداد و  رارق  مرح »  » ّدـح زا  جراـخ  ار  تاـفرع  فقوم  لاـعتم  دـنوادخ 
تفگ ناوت  یمن  دوجو  نیا  اب  .تشاد  يرتشیب  تلیـضف  مرح ، تفارـش  تمرح و  رطاخ  هب  تفرگ ، یم  رارق  مرح  لـخاد  تاـفرع  رگا 

.دش یم  نآ  لخاد  تافرع  فقوم  دیاب  سپ  دراد ، يرتشیب  تلیضف  نآ  جراخ  زا  مرح  هدودحم  نوچ  هک 

دوب نیا  لاوـس  .دـشاب  یم  حرط  لـباق  زین  هّکم »  » و ـالبرک »  » ناـیم تبـسن  رد  میتـفگ  تاـفرع »  » و مرح »  » ناـیم تبـسن  رد  هک  ینخس 
دوجو اب  هک  لیلد  نامه  هب  :» تسا نیا  خـساپ  و  هدـش »؟ بجاو  هّکم  رد  جـح  ماجنا  اما  تسا  هّکم  زا  لضفا  ـالبرک  هکنیا  اـب  ارچ  :» هک

«. تسا هدومرف  بجاو  ار  تافرع  رد  فوقو  دنوادخ  تافرع ، رب  مرح  يرترب 

هن هداد  رارق  هّکم  رد  ار  جـح  دـنوادخ  اّما  تساراد ، هّکم  هب  تبـسن  يرتنوزفا  تفارـش  یّلعم  يالبرک  هک  تسا  تسرد  رگید : نایب  هب 
.مرح رد  هن  هدرک  بجاو  ار  تافرع  رد  فوقو  دنوادخ  اّما  تسا ، رت  فیرش  تافرع  زا  هّکم  مرح  هکنآ  دوجو  اب  روطنیمه  .البرک  رد 

لیخد رما  نیا  رد  دـنناوت  یم  يرایـسب  لماوع  .تسین  تدابع  نآ  ماجنا  هاگیاج  هدوب  رترب  ًافرـص  یهلا  ماکحا  عیرـشت  تلع  نیاربانب ،
.دنجراخ ام  كاردا  زا  هک  دنشاب 

رس یهلا  نیناوق  ربارب  رد  مه  ام  .دوشن  فیعضت  ام  رد  راگدرورپ  هدارا  هب  تبسن  میلست »  » هّیحور هک  تشاد  هجوت  دیاب  لیصافت  نیا  اب 
نیا هب  .میناد  یم  یهلا  ار  يرترب  ياه  كالم  مه  میروآ و  یم  دورف  میلست 

26 ص :
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جح بوجو  لیلد  هب  دیابن  یـسک  نینچمه  مرح » رد  هن  هدـش  بجاو  تافرع  رد  فوقو  ارچ   » هک درادـن  ضارتعا  ّقح  یـسک  بیترت ،
.دهد رارق  دیدرت  لاوس و  دروم  نآ  رب  ار  البرک  تلیضف  هّکم ، رد 

کئالم فاطم  البرک :

( بجاو ّجح   ) مالـسالا هّجح  ماجنا  زا  ار  ناسنا  مالـسلا  هیلع  هّللادبعابا  ترـضح  ترایز  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  زین  ار  هتکن  نیا 
هتـشادرب ثعاب  ترایز  نیا  لاح ، نیع  رد  اّما  تسین  جح  باوث  اب  هسیاقم  لباق  ترـضح  نآ  ترایز  باوث  هچرگ  .دـنک  یمن  زاین  یب 

.ددرگ یمن  جح  فیلکت  ندش 

: دنیامرف یم  ناشیا  .دننک  یم  ریوصت  ار  تفارش  نیا  زا  يرگید  زادنا  مشچ   (1)، هتکن نیا  هب  رّکذت  زا  سپ  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما 

یَّتَح ِتیَبلاـِب  اوفاـطَف  مُهُریَغ  اُولََزن  اوُدِعَـص َو  ُلـیَّللا  ُمُهَکَردَأ  اذإ  یّتَح  ٍکَـلَم  َفلأ  َنوُعبَـس  ٍموَی  َّلُـک  ِِهب  ُفوُطَی  َتیَبـلا  َّنأ  َتلِمَع  اـمأ 
ٌربُغ ٌثعُـش  ٍکَلَم  ََفلأ  َنوُعبَـس  ِهیَلَع  ُلِزنََیل  ٍهالَـص  َّلُک  ِتقَو  یف  ُهَّنِا  ِتیَبلا َو  َنِم  ِهّللا  یَلَع  ُمَرک  مالـسلا َال  هیلع  َنیَـسُحلا  َّنإ   َ حاـبَّصلا و

6 (2) ِهَمایِقلا ِموَی  یلإ  َُهبوُّنلا  ُمِهیَلَع  ُعَقَتال 

27 ص :

زا يوار  تسا .» هداد  ماجنا  هرمع  جـح و  دـنک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  سک  ره  :» دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  - 1
نآ ، ریخ :» دـنیامرف یم  خـساپ  ناـشیا  دوش ؟ یم  هتـشادرب  وا  زا  مالـسالا  هجح  فیلکت ] تراـیز ، هطـساو  هب  ینعی  : ] دـسرپ یم  ناـشیا 

65 باب تارایّزلا  لماک  « ) .دنک جح  ادـخ  هناخ  يوس  هب  دوش و  يوق  هک  نآ  ات  تسا  یلام ] تهج  زا   ] فیعـض درف ]  ] ّجـح ترایز ،] ]
ح 6)

باب 65 ح 6 تارایّزلا  لماک  - 2
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یم جورع  دبای  یم  رد  ار  اهنآ  بش  یتقو  هکنیا  ات  دننک  یم  فاوط  ادخ ]  ] هناخ ِدرگ  هب  هتشرف  رازه  داتفه  زور  ره  هک  یناد  یمن  ایآ 
ادخ دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اّما ] [ ؟ دـننک یم  فاوط  حبـص  ات  ادـخ ]  ] هناخ رود  هب  دـنوش و  یم  لزان  اهنآ  ریغ  یهورگ ]  ] دـنیامن و
زور ات  هک  دـنیآ  یم  دورف  هتفرگ  رابغ  هدزمغ  هتـشرف  رازه  داـتفه  وا  رب  يزاـمن ، ره  تقو  رد  هک  ارچ  تسا ، هّللا ]  ] تیب زا  رتراوگرزب 

.دسر یمن  دّدجم ] ترایز   ] تبون اهنآ  هب  تمایق 

، ادخ هناخ  .دـنیامن  یم  نایب  ار  هبعک  رب  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  تفارـش  ياه  هناشن  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تیاور ، نیا  رد 
يزامن ره  تقو  رد  اّما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رازم  .دنمرگرـس  نآ  درگ  فاوط  هب  هک  تسا  یناگتـشرف  زا  هدیـشوپ  ماـشو  حـبص 

.دوش یم  ناینامسآ  نیا  فاوط  ّلحم  هاگدورف و 

تـسانعم نادب  نیا  .دوش  فّرـشم  دنمـشزرا  رادید  نیا  هب  هک  دسر  یم  تبون  راب  کی  اهنت  هتـشرف  ره  هب  تمایق  زور  ات  هکنیا  بلاج 
هب .دهدب  اهنآ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هزاجا  ادخ  هک  دنا  هدیـشک  فصو  دـنرظتنم  .دـنترایز  نیا  هتفیـش  کئالم ، هک 

.تسا هتسشن  ناشیاهلاب  رب  هودنا  درًگ  ناشراسخر و  هب  مغ  ِرابغ  زین  دورف  ماگنه 

رب مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ترایز  ضیف  زا  تسد  زین  مارحلا  دجـسم  رد  رـضاح  کئالم  نیمه  دـنا  هدومرف  نایب  يرگید ، تاـیاور  رد 
یهار مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نینموملا و  ریما  ماـما  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  ربماـیپ  تراـیز  زا  سپ  .دـنراد  یمن 

.لرادید ینیسح  رئاح  رد  رضاح  کئالم  اب  (1) و  دنوش یم  هشوگ  شش  حیرض 

28 ص :

.لامع الا  باوث  زا  لقن  هب  ص 117 و 118  راونالا ج100 ، راحب  - 1
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تـسین نیا  .دـنراد  هّللادـبعابا  ترـضح  دهـشم  ورگ  رد  لد  هبعک ، زا  شیب  نایبورک ، نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب  . (1) دننک یم 
.ترضح نآ  ترایز  یلاع  تبترم  تمظع و  رطاخ  هب  رگم 

ایبنا اب  ادخ  ياوجن  ّلحم  البرک :

نوچ یمزعلاولوا  ءایبنا  اب  دنوادخ  هک  تسا  يدبعم  .تسین  یهلا  ناگتشرف  هصرع  طقف  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  هاگمارآ 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  .تسا  هدرک  اوجن  نآ  رد  مالسلا  هیلع  حون  مالسلا و  هیلع  یسوم 

اَم َِکلذ  الَول  ِهیَلَع َو  ِهّللا  ِضرأ  ُمَرکأ  َیِه  اهیف َو  ًاحُون  یجان  مالسلا و  هیلع  َنارمِع  َنب  یَسُوم  اهیف  هّللا  َمَّلَک  یتَّلا  ُهعُقبلا  َیِه  هَّیرِـضاغلأ 
(2) ِهَّیرِضاغلِاب ان  رُوُبق  ُروُزَف و  ُهَءاِیبنأ  ُءایلوأ َو  اهیف  ُهّللا  َعَدوَتسا 

نیرتالاو نآ  درک و  اوجن  نآ  رد  حون  اب  تفگ و  نخس  نارمع  نب  یسوم  اب  نآ  رد  دنوادخ  هک  تسا  يا  هعقب  نآ  البرک )  ) هّیرـضاغ
رد ار  ام  ياـهربق  سپ  .درپس  یمن  هعیدو  هب  نآ  رد  ار  شیاـیبنا  اـیلوا و  دـنوادخ  دوبن  نینچ  رگا  تسوا و  دزن  رد  ادـخ  ياـه ]  ] نیمز

.دینک ترایز  البرک )  ) هّیرضاغ

هب .تسا  دنوادخ  دزن  اه  نیمزرـس  نیرت  تلیـضف  اب  البرک  هک  دنیامرف  یم  حیرـصت  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  فیرـش ، تیاور  نیا  رد 
يایبنا اب  دوخ  ياوجن  ّلحم  ار  نآ  ًایناث  تسا و  هدرپس  نآ  ناماد  هب  ار  شیوخ  يایلوا  نیرتالاو  ًالّوا  لاـعتم  راـگدرورپ  رطاـخ ، نیمه 

ماما 5 .تسا  هداد  رارق  شیوخ 

29 ص :

ح 16. باب 27 ، تارایزلا ، لماک  - 1
باب 88 ح 5 تارایزلا ، لماک  - 2
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یم رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  ناشناتـسود  توعد  بیغرت و  يارب  يا  هناهب  ار  ماـقم  تعفر  نیمه  مالـسلا  هیلع  داـجس 
.دنهد

البرکرئاز يارب  دنوادخ  ریگارف  تمحر 

هیلع نیسح  ماما  ترایز  تفگش  لیاضف  هرابرد  زین  یکدنا  هک  دسر  یم  نآ  هب  تبون  البرک ، تلیضف  زا  ییاه  هشوگ  یسررب  زا  سپ 
.مینیشنب ثحب  هب  مالسلا 

زا ار  امـش  رگا  :» دـندوب هدومرف  نآ  نمـض  رد  ترـضح  .میدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ار  یتیاور  لاـقم ، نیا  يادـتبا  رد 
هک دشاب  رطاخ  نادب  دناوت  یم  ترضح  شیامرف  نیا  .دیتفگ » یم  كرت  ار  نتفر  جح  هرسکی  میدرک  یم  ربخ  اب  ترایز  نیا  تلیضف 

.(1) دنک یم  يربارب  لوبقم  هرمع  رازه  جح و  رازه  شاداپ  اب  هاگ  ، ادهّشلا دّیس  ترضح  ترایز  باوث 

هب هکیلاح  رد  دیآ ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  دزن  هب  ترایز  يارب  یـسک  :» دـسرپ یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يوار  یتقو 
: دنیامرف یم  خساپ  رد  ناشیا  دراد »؟ یشاداپ ]  ] هچ یسک ] نینچ   ] .درادن ینیب  گرزب  دوخ  ربک و  و  تسانشآ ، وا  ّقح 

.د (2) َّلَجَوَّزَع ِهّللا  ِهمحَر  یف  ُضوُخَی  لَزَی  َملَو  ًادیعَس  َبتُک  ًایِقَش  ََناک  نإ  ٍهَروُربَم َو  ٍهَرمُع  ُفلأ  ٍهَّجَح َو  ُفلأ  َُهل  ُبَتُکی 

30 ص :

باب 56 ح 10 تارایّزلا  لماک  - 1
اب ربارب  باوث  نیا  تارایّزلا ) لماک  فیرـش  باتک  باب 65 و 66  رد   ) يرگید تاـیاور  رد  ثیدح 10 ، باب 66  تارایزلا  لماک  - 2
هب جح  هاجنپ  «، » ادخ لوسر  هارمه  هب  جح  یس  «، » جح داتـشه  «، » جح جنپ  تسیب و  «، » هرمعو جح  تسیب  «،» لوبقم هرمع  جح و  کی  »

تفرعم و هجرد  توافت  هب  تسا  نکمم  اهنایب  نیا  توافت  .تسا  هدش  هتـسناد  ادخ » لوسر  هارمه  هب  جـحدص   » و ادـخ » لوسر  هارمه 
هرمع جح و  کی  زا   » هک دنتسه  جح  باوث  زا  یضیرع  ضرع  عیسو و  فیط  رگنایب  تایاور  نیا  رتهب  ریبعت  هب  .ددرگزاب  دارفا ، نامیا 

، فلتخم دارفا  .دریگ  یم  رب  رد  ار  مّلسو » هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هارمه  هب  جح  دص  ات  یـس  زا   » ای هرمع » رازه  جح و  رازه  ات 
ياه هبتر  نیا  زا  ار  یتوافتم  ياه  هرهب  دـنناوت  یم  یهلا ، لـضف  فلتخم  بتارم  نینچمه  صولخ ، يوقت و  ناـمیا و  هجرد  بسح  رب 

زا رئاز  هرهب  نیرتمک  هک  ارچ  .تسا  جح  رب  ادهّـشلادّیس  ترـضح  ترایز  يرترب  دشاب ، یم  مّلـسم  هچنآ  نایم  نیا  رد  .دنربب  فلتخم 
.دشاب لوبقم » هرمع  کی  جح و  کی  » دناوت یم  ترایز ، نیا 
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تمحر يایرد ]  ] رد هراومه  ددرگ و  یم  هتـشاگن  دیعـس  دشاب ، یقـش  رگا  دوش و  یم  هتـشون  لوبقم  هرمع  رازه  جح و  رازه  وا  يارب 
.دور یم  ورف  لجوزع  يادخ 

ترایز شاداپ  درف  هب  دـنوادخ  ناشدوجو ، تروص  رد  هک  تسا  یطیارـش  زا  یخرب  دراد ، دوجو  يوار  شتـسرپ  رد  هک  یّمهم  هتکن 
نآ رواب ، نیا  هجیتن  .مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  هب  داـقتعا »  » و ناـمیا »  » زا تستراـبع  ، (1) طیارـش نیا  نیرت  یـساسا  زا  یکی  .دهد  یم 
اضر لیلد  هرسکی  ار  وا  راتفر  راتفگ و  الّوا  یسک  نینچ  .دنادب  ادخ  بناج  زا  بوصنم  ییاوشیپ  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ناسنا ، هک  تسا 

.درامش یم  بجاو  دوخرب  ار  وا  یهن  رما و  يریگیپ  ًایناث  .دسانش  یم  دنوادخ  طخس  و 

، تایاور رد  .دوش  یم  ریبعت  مالـسلا  هیلع  ماما  نتـسناد  هعاّطلا » ضرتفم   » ناونع هب  نآ  زا  نید  گنهرف  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 
.د ، تماما عوضوم  رد  يداقتعا  نینچ  . (2) دنا هتسناد  رواب  نیا  اب  ربارب  ار  ماما  ّقح » نافرع  »

31 ص :

مراهچ شخب  حیرض » تفایض  رد  » باتک هب  دینک  عوجر  تادابع  یلوبق  طیارش  لیصفت  هظحالم  يارب  - 1
يارب ار  تشهب  تمایق و  زور  رد  يریگتسد  فیرش  تیاور  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هیقفلا ج 2 ص 584 . هرضحی  نم ال  - 2

اضر ماما  قح  هب  تبسن  هک  دنناد  یم  ینارئاز  بیصن  ار  باوث  نیا  هتبلا  .دنهد  یم  دیون  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ناشیمارگ  دنزرف  راّوز 
یم مالسلا  هیلعدّمحم  نبرفعج  ماما  تسیچ »؟ ناشیا  قح  هب ] تبسن   ] یهاگآ :» دسرپ یم  ترضح  نآ  زا  يوار  .دنهاگآ  مالسلا  هیلع 

بیرغ و ودشاب ] یم   ] بجاو شا ]  ] يربنامرف هک ] تسا   ] یماما وا  دنادب  هکنیا ]  ] ٌدیهَـش ٌبیرَغ  ِهعاَطلا  ُضِرَتفُم  ُماما  هَّنأ  ُمَلعَی  دنیامرف :
ياه هصخاش  زا  زین  دیهـش »  » و بیرغ »  » فصو ود  مالـسلا ، هیلع  ماـما  زا  يربناـمرف  بوجو  رب  هوـالع  قوف ، تیاور  رد  .تسا  دـیهش 

هاگیاج کی  یهلا و  نأش  کی  نتفرگ  رظن  رد  ًاساسا  ماما  ّقح  نافرع  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  .تسا  هدـش  هتـسناد  ناشیا  ّقح » نافرع  »
یهن رما و  نامه  ار  ناشیا  هدومرف  دـشاب ، هتـشاد  ماما  هب  يداقتعا  نینچ  هک  یـسک  .تسا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  يارب  ینَابر  هژیو 

.دروآ یم  دورف  میلسترس  نآ  ربارب  رد  دیامن و  یم  یقلت  یهلا 
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.تسا ترایز  یلوبق  طرش  نیرت  یساسا 

تراـیز هـب  هـک  یــسک  .دــشاب  یم  ربّـکت » زا  يرود  یگدــنکفا و  رــس  موزل   » هدــیدرگ حرطم  تـیاور  نـیا  رد  هـک  يرگید  طرش 
تفارـش هرابرد  ار  یتیاور  نیا ، زا  شیپ  .دـشاب  ینیب  گرزب  دوخ  ربک و  لـها  هک  تسین  هتـسیاش  دور ، یم  رکـش » عضاوت و  » نیمزرس

: دنیامرف یم  تیاور  نیا  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .میدرک  لقن  هّکم  رب  البرک 

(1) یلاعت ُهّللا  ُّهَعَضَو  َّرَبَکَت  نَم  ُهّللا َو  ُهَعَفَر  ِهِّلل  َعَضاوَت  نَم 

.دیامن یم  شراوخ  لاعتم  دنوادخ  دزرو ، ّربکت  سک  ره  دنک و  یم  شدنلب  دنوادخ  دنک ، عضاوت  ادخ  ربارب  رد  سکره 

هرهب تهج ، نیمه  هب  .دـیامن  شراوخ  دـنک و  مورحم  ار  ناسنا  لاـعتم  راـگدرورپ  هک  دوش  یم  ثعاـب  نارگید ، ربارب  ینیب  رترب  دوخ 
لامک دـنوادخ ، ربارب  دـنادب و  نارگید  زا  هتفاب  ادـج  هتفات  ار  دوخ  ناسنا  رگا  .دراد  وا  هّیحور  اـب  یمیقتـسم  طاـبترا  تراـیز ، زا  درف 

14 هتشادن ار  يراسکاخ 

32 ص :

باب 88 ح 14 تارایّزلا  لماک  - 1
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رتریقح مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  ترضح  راّوز  همه  زا  ار  دوخ  رایشوه ، رئاز  .ددنب  لد  میظع  ياهباوث  نیا  تفایرد  هب  دناوت  یمن  دشاب ،
زا ار  دوخ  یتح  یسک ، نینچ  .دنیبب  رت  تسپ  نامیا ، لها  همه  ربارب  رد  ار  دوخ  درف  هک  تسا  نآ  عضاوت  لامک  .دنیب  یم  رت  هایسور  و 

هیلع ادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  ینامـسآ  رازم  راوج  رد  ار  دوخ  هچرگ  وا  .دسانـش  یمن  رترب  .دـنا  هدـشن  فرـشم  البرک  هب  هک  ینانموم 
: تسین لفاغ  هتکن  ود  زا  اّما  درگن ، یم  مالسلا 

لـضف هب  هدراذگ و  ّتنم  شرـس  رب  دنوادخ  تسا  دقتعم  .دناد  یمن  تقایل  رـس  زا  ار  فیرـش  دهـشم  نیا  رد  دوخ  روضح  قیفوت  ًالوا 
.تسا هتخاس  شبیصن  ار  یتداعس  نینچ  دوخ 

هاگآ رئاز  نیا  .دننزب  شا  هنیس  هب  در  تسد  هکنیا  زا  دساره  یم  اذل  هن ؟ ای  .دوش  یم  هتفریذپ  وا  زا  ترایز  نیا  ایآ  هک  دناد  یمن  ًایناث 
، ترایز یلوبق  هک  دنک  یم  قیدصت  ناج  قمع  زا  هوالعب  .درادن  نارگید  هب  تبسن  یتفارـش  دوش ، دودرم  شترایز  رگا  هک  دمهف  یم 

.دشاب شترایز  شریذپ  ّقحتسم  ًاعقاو  وا  هکنیا  هن  تسا ، یهلا  لضف  لصاح 

هب تبـسن  ار  دوخ  درف  نینچنیا ، .دهدن  یلوبق  هرمن  دوخ  هب  دربب و  لاوس  ریز  ار  دوخ  هراومه  درف  دوش  یم  ثعاب  تارّکذت  هنوگ  نیا 
هب ناسنا  تفرعم  دیاب  .تسین  اه  یتحار  نیا  هب  یبولطم  تلاح  نینچ  قّقحت  هتبلا  .دسانـش  یمن  رت  ماقم  الاو  رت و  فیرـش  ینموم  چیه 

.دنک رارقا  نادب  نادجو و  ار  دوخ  یگیامورف  دوجو  يافرژ  زا  هک  دسرب  يّدح  هب  شدوخ  یتقایل  یبو  فعض 

.تسا هدیدرگ  حرطم  فیرش  تیاور  نیا  رد  رگید  ضیف  هرهب و  ود  هرمع ، جح و  ربارب  دنچ  ياهباوث  رب  هوالع 

33 ص :
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لها .دزاس  یم  دراو  ادعـس »  » هتـسد رد  ار  وا  دـهد و  یم  رییغت  ار  شریدـقت  دـنوادخ  دـشاب  ایقـشا »  » هورگ رد  درف  رگا  هکنیا  تسخن 
فک زا  ار  نامیا  گرم ، زا  شیپ  ایقشا  .دنربب  ایند  زا  دوخ  اب  تمالس  هب  ار  دوخ  نامیا  دنوش  یمن  قفوم  هک  دنتـسه  یناسک  تواقش ،

ریخ هب  تبقاع  هک  دنتـسه  یناسک  ادعـس  لباقم ، رد  .ددرگ  یم  باذع  رد  اهنآ  یگنادواج  ندش و  یمّنهج  بجوم  نیمه  .دنهد  یم 
رّدقم رگا  لاح ، . (1) تـسا نادواج  تشهب  زین  هورگ  نیا  راک  تیاهن  .دـنام  یم  تمالـس  هب  گرم  ماگنه  رد  ناشنامیا  دـنوش و  یم 

تداعس هب  تواقش  زا  ار  ناسنا  دناوتب  هک  تسه  زیزع  ادخ  شیپ  ردقنآ  ادهّشلادّیس  ترـضح  ترایز  دریمب ، یقـش »  » ناسنا هک  هدوب 
.دیامن رییغت  هشیمه  يارب  شتشونرس  تقیقح  رد  دناسرب و 

ندوب لازیـال » » نیا .تسادـخ  تمحر  رد  لوبقم ، رئاز  یگـشیمه  نتفرورف  هتفر : دـیکأت  نآ  رب  فیرـش  تیاور  رد  هک  یـضیف  نیمود 
هب رظن  اب  میشوک  یم  .دنک  یم  دابآ  ار  وا  ترخآ  ایند و  مالسلا ، هیلع  ادهّـشادّیس  ترایز  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  رئاز  رب  ادخ  تمحر 

.میوش هاگآ  نادواج » ریگارف و  تمحر   » نیا نوچ  دنچ و  زا  يردق  تایاور ، یخرب 

مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  رئاز  اب  کئالم  یهارمه 

: دنیامرف یم  هّللادبعابا  ترضح  ترایز  رب  هژیو  دیکأت  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(6 هب سک  ره  هک  ارچ  هلاس ، ره  ول  دینک و  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

34 ص :

راونالا راـحب   ) و هواقّـشلا ) هداعـسلا و  باـب  رفکلا ، ناـمیالا و  باـتک  یفاـک ، لوصا   ) و ( 108-105/ دوه هروس  ) هب دـینک  عوـجر  - 1
باب 6) ج5،ص 152 

تشهب هشوگ  www.Ghaemiyeh.comشش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 41 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10717/AKS BARNAMEH/#content_note_34_1
http://www.ghaemiyeh.com


مه تشهب  زا  رتمک  یباوث   ) تسین ییازا  تشهب ، زج  وا  يارب  تسین ، وا ] تیالو   ] رکنم تسوا  ّقح  هب  هاگآ  هکیلاح  رد  دـیایب ، وا  دزن 
.دروآ یم  شیپ  وا  يارب  یماگنه  دوز  شیاشگ  دنوادخ  دوش و  یم  هداد  وا  هب  هدرتسگ  قزر  و  تسین .) وا  ترایز  زرا 

: دننک یم  نییبت  هنوگنیا  ار  ینیسح  يوک  ناینامسآ  اب  رئاز  یگتسویپ  سپس 

ُهوُداع َو َضرَم  نإَف  ِِهلهَأ  یلإ  ُهَراز  نَم  َنوعَّیَُشی  ُهَنوُکبَی و  مهُّلُک  ٍکَلَم  ِفالآ  َهََعبرأ  مالـسلا  هیلع  َّیلَع  نب  ِنیَـسُحلا  ِربَِقب  َلَّک  َهّللا َو  َّنإ 
(1) ِهیَلَع ِمُّحَرَّتلا  َُهل َو  ِرافِغتسِالِاب  ُهَتَزانَج  اوُدِهَش  َتام  نإ 

ار ترـضح  نآ  هک  یـسک  دنیرگ و  یم  وا  رب  یگمه  هک  تشامگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  هب  ار  هتـشرف  رازهراهچ  دنوادخ 
دنوش یم  رضاح  شا  هزانج  رب  دریوب  رگا  دنیامن  یم  شتدایع  دوش  ضیرم  رگا  دننک و  یم  هقردب  شا  هداوناخ  يوس  هب  دنک  ترایز 

.دنیامن مّحرت  ترفغم و  بلط  وا  يارب  ات 

يزور قزر و  زا : دـنترابع  هک   (2) دنا هدرمش  رب  ار  رئاز  يویند  ياه  هرهب  یخرب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  كرابم ، نایب  نیا  رد 
ندیسر نامه  هک  دنا  هدومن  رکذ  ار  يونعم  تاضویف  جوا  زین ، يورخا  ياه  هرهب  زا  راگدرورپ .» ماگنه  دوز  ییاشگ  هرگ   » و ناوارف »

.دزج يا  هرهب  چیه  هک  تسا  تمظع  رپ  ردق  نآ  ترایز  نیا  دنا  هدومرف  دروم  نیمه  رد  .دشاب  یم  تشهب  هب 

35 ص :

باب 27 ح 13. تارایّزلا  لماک  - 1
باب 46 ح 1) تارایّزلا  لماک  « ) تاجاح ندـش  هدروآرب   » و ح 1 ) ، 61 باب تارایّزلا ، لـماک  « ) رمع لوط   » يرگید تاـیاور  رد  - 2

يویند ياه  هرهب  نایم  زا  ار  ح 1 ) باب 49 ، تارایّزلا  لماک   ) ناهانگ شیاشخب  و  باب 60 ح 1 ) تارایّزلا ، لماک   ) نداد ناج  ناسآ 
.دنا هدرمشرب  هّللادبعابا  ترضح  ترایز 
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.درادن ار  نآ  ناربج  ناوت  تشهب ،

زا هک  دنا  نیشیپ  هتـسد  ود  زا  ریغ  کئالم ، زا  هورگ  نیا  .تسا  هدمآ  نایم  هب  راگدرورپ  کئالم  زا  نخـس  مه  زاب  تیاور  نیا  رد  اّما 
باکر رد  ات  دـندیبلط  هزاجا  دـنوادخ  زا  اروشاع  زور  رد  کـلم  رازه  راـهچ  هک : دـنا  هدومرف  ناـیب  تاـیاور ، رد  .تفر  نخـس  اـهنآ 

نیا .دندوب  هدیـسر  تداهـش  هب  ناشیا  دـندمآ ، دورف  البرک  هب  یتقو  .دـشن  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  اّما  دـننک ، راکیپ  هّللادـبع  ابا  ترـضح 
رئاز رگا  دنور و  یم  راّوز  هقردب  لابقتسا و  هب  .دننکاس  هّللادبعابا  ترضح  هربقم  رانک  رد  تمایق  زور  ات  هدزرابغ  نوزحم و  کئالم ،
یم ترفغم  بلط  شیاربو  دنرازگ  یم  زامن  نآ  رب  دـنوش ، یم  رـضاح  وا  هزانج  رب  دریمب  يرئاز  رگا  .دـننک  یم  شتدایع  دوش  رامیب 

.دننک

مایق راظتنا  رد  مالـسلا ، هیلع  ادهّـشلادّیس  غاد  هدز  ترـسح  هک  دـننک  یم  هراشا  هتـشامگ  کـئالم  نیمه  هب  تیاور  نیا  رد  ترـضح 
( ت.دنراد هدهع  رب  مه  ار  راّوز  زا  تیامح  ییاریذپ و  هفیظو  لاح  نیع  رد   (1) .دنا هّللاراث  ماقتنا  بحاص 

36 ص :

ُهُولَبقَتـسا َو َِّالا  ٌِرئاز  ُهُروُزَی  الَف  : ... دـنیامرف یم  ناگتـشرف  نیا  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ح 9 . باب 77  تاراـیّزلا  لـماک  - 1
ِیف ِءالُوه  ُّلُک  ِِهتوَم َو  َدـَعب  َُهل  اوُرَفغَتـسا  ِهتَزانِج َو  یلَع  اوَّلَـص  َاِلا  ُتوُمَیال  ُهوُداع َو  ِّالا  ٌضیرَم  ُضَرمَی  ـال  ُهوٌعّیَـشَِالا َو  ٌعّدَُوم  ُهٌعَّدَُویـال 

شزاوشیپ هب  ناگتـشرف ] نآ   ] هکنآ رگم  دـنک  یمن  ترایز  ار  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما   ) وا يرئاز  سپ  ِِمئاقلا  َماِیق  َنوُرظَتیَی  ِضرَّالا 
یمن ضیرم  يرامیب ، .دنیامن  یم  شا  هقردب  هکنآ  رگم  دنک ، یمن  یظفاحادخ  مالسلا ] هیلع  نیـسح  ماما  اب   ] ییوگ عادو  دنور و  یم 

یم رافغتـسا  شیارب  شگرم  زا  سپ  دـنرازگ و  یم  زامن  شا  هزانج  هب  هکنآ  رگم  دریم  یمن  دـنیامن و  یم  شتداـیع  هکنآ  رگم  دوش 
ص ج 4 ، یفاک ، عورف  رد  تیاور  نیا  هیبش   ) .دنتسه مالسلا ] هیلع  دمحم  لآ   ] مئاق مایق  رظتنم  نیمز ، رد  ناگتشرف )  ) نانآ همه  .دننک 

( تسا هدمآ   581
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رئاز  يارب  کئالم  تدابع 

راگدرورپ هاگرد  رد  ردقنآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دوش  یمن  متخ  اج  نیمه  هب  کئالم ، طّسوت  شترـضح ، لوبقم  رئاز  میرکت  اما 
یکی هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـننک  یم  بلط  شرئاز  يارب  ار  یهلا  ترفغم  تمحر و  تمایق  ات  کئالم  هک  دراد  تلزنم  ماقم و 

ردپ و : » دنک یم  ضرع  تسا »؟ هار ]  ] ردقچ مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما ]  ] ربق وت و  نایم  لّضفم ! يا  : » (1) دنیامرف یم  شیوخ  نارای  زا 
« .رگید زور  زا  یشخب  زور و  کی  تیادف ! هب  مردام 

؟ ینک یم  ترایز  ار  ناشیا  تروص ] نیا  رد   ] ایآ -

.يرآ -

ناشیا ترایز ]  ] باوث زا  یشخب  رکذ  اب  ایآ  مهدن ؟ تا  هدژم  ایآ  -

هدامآ شترایز  يارب  دنک و  یم  شرفـس  مزاول  ندرک  مهارف  هب  عورـش  امـش  زا  يدرف  هاگره ] -] .موش تیادف  يرآ  -؟ منکن تنامداش 
- هداـیپ هچ  دـشاب  هراوـس  هچ  - تفر نوریب  شلزنم  رد  زا  هک  یماـگنه  .دـنهد  یم  تراـشب  وا  هب  ار  رگیدـکی ]  ] ناینامـسآ دوـش ، یم 
! لضفم يا  .دسرب  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  هب  هکنآ  ات  دنتـسرف  دورد  وا  رب  هک  درامگ  یم  ار  ناگتـشرف  زا  هتـشرف  رازه  راهچ  دنوادخ 
هرهب و يا  هملک  ره  يازا  هب  وت  يارب  هک  وگب ، ار  تاـملک  نیا  تسیاـب و  رد  رب  يدیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ربـق  هب  یتـقو 

«. .تسادخ تمحر  زا  فعاضم ]  ] یبیصن

37 ص :

لقن هینیـسحلا » صئاصخ   » فیرـش باـتک  متفه  ناونع  زا  مراـهچ  باـب  رد  ار  تیاور  نیا  يرتشوش  رفعج  خیـش  هّللا  هیآ  موحرم  - 1
ناشیا ترایز  رب  هک  زاتمم  صاخ و  یتفـصو  روآ  تفگـش  هژیو و  یـشاداپ  رد  مراـهچ  باـب  : » تسا هدومرف  نآ  همدـقم  رد  هدرک و 

«. ...دوش یم  ّبترتم  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  )
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: دنیامرف یم  هاگنآ   (1) .دنیامرف یم  لّضفم  هب  ار  یترایز  نتم  ترضح  نآ  سپس 

یم دوخ  نوخ  رد  ادخ  هار  رد  هک  يراد  ار  یـسک  باوث  دننامه  يراذگ  یم  يراد و  یمرب  هک  یمدق  ره  هب  .يراد  یمرب  ماگ  سپس 
: وگب نک و  سمل  تتسد  اب  ارنآ  يداد  مالس  ربق  هب  یتقو  سپ  .دتلغ 

ِهِضرأَو ِهئامَس  یف  ِهّللا  َهَّجُح  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

شنیمز نامسآ و  رد  ادخ  تجح  يا  وترب  مالس 

هک  ] يراد ار  یـسک  باوث  نوچمه  يروآ ، یم  اـج  هب  ناـشیا  دزن  هک  یتـعکر  ره  يازا  هب  .ورب  دوخ  تراـیز ]  ] زاـمن يوس  هب  سپس 
اب راب  رازه  ییوگو  هدرک  دازآ  ادـخ } هار  رد   } هدـنب رازه  هدروآ ، اج  هب  هرمع  هتفر و  جـح  راب  رازه  هدومن ] هرمع  رازه  جـح و  رازه 

.تسا هدرک ] يرادیاپو   ] هداتسیا ادخ  هار  رد  ادخ ] بناجزا   ] هدش هداتسرف  ربمایپ 

زا سپ  هک  ییاه  هرهب  دنـشک : یم  ریوصت  هب  ار  ادهّـشلا  دّیـس  ترایز  ینّابر  ياه  هرهب  جوا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تساـجنیا 
: دریگ یم  رب  رد  ار  وا  ، رئاز تشگزاب 

ََکل یبوُط  ُلوُقَی : َوُه  مالسلا َو  هیلع  ِنیَسُحلا  ِربَق  َدنِع  َكَرمُع  َتمَقََأل  ُهََتلاقَم  َتعِمَس  َول  ٍدانُم  َكادان  ِنیَـسُحلا  ِربَق  ِدنِع  نِم  َتبَلَقنا  اَذإف 
.َلَمَعلا ِِفنأَتساَف  َفَلَس  ام  ََکل  َرِفُغ  دَق  َتِملَس  َتِمنَغ َو  دَق  ُدبَعلا  اَهُّیأ 

 .( ادن ار  وت  يا  يدانم  یتشگزاب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  دزن  زا  یتقو  سپ 

38 ص :

، نانجلا حـیتافم  (، ) تارایّزلا لماک  زا  لقن  هب  راونالاراحب ج 101 ص 163  :) هب دـیرگنب  فیرـش  ترایز  نیا  نتم  هظحالم  يارب  - 1
( .مهد بدا  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هصوصخم  بادآ 

تشهب هشوگ  www.Ghaemiyeh.comشش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 45 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10717/AKS BARNAMEH/#content_note_38_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ یم  وا  لاح  نآ  رد  - يدنام یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما ]  ] ربق دزن  ار  ترمع  همه  يدینـش ، یم  ار  وا  راتفگ  رگا  هک  دهد - یم 
، دندوشخب وت  يارب  زا  تشذگ  هک  تناهانگ ] زا   ] هچنآ .يدنام  تمالـس  يدـش و  رو  هرهب  وت  ادـخ !] ي   ] هدـنب يا  ار  وت  داب  تراشب  »

«! ریگرس زا  ار  حلاص ]  ] لمع سپ 

: دنیامرف یم  دوش ، بایماک  اهنآ  زا  دناوت  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  هک  ییاه  فطل  هرابرد  ترضح  نآ  سپس 

.دوش یمن  شحور  ضبق  ّیلوتم  یسک ]  ] دنوادخ زج  دریمب ، شزور  بش و  نامه  رد  ای  شا  ترایز ]  ] لاس نامه  رد  رگا 

یم هراب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  یم  یهلا  هژیو  فطل  لومـشم  مه  زاب  ددرگزاب ، شیوخ  رهـش  هب  تمالـس  هب  رئاز  رگا  اّما 
: دنیامرف

شا هناخ  هب  هکنآ  ات  دنتـسرف  یم  دورد  وا  رب  دننک و  یم  رافغتـسا  شیارب  دـنروآ و  یم  يور  شا ] هداوناخ  يوس  هب   ] وا اب  ناگتـشرف 
مه دمآ و  تربمایپ  دنزرف  ربق  ترایز ]  ] هب هک  تسوت  هدنب  نیا  اراگدرورپ ! : » دنراد یم  هضرع  ناگتـشرف  ماگنه ] نیا  رد   ] .دـسر یم 

: دنک یم  باطخ  ار  نانآ  نامسآ  زا  ییادن  میورب »؟ اجک  ام  لاح ] ، ] تسا هدیسر  شا  هناخ  هب  نونکا 

یَفَوَُتی موَی  یلا  ِِهتانَسَح  یف  َِکلذ  اُوُبتکا  اوُسِّدَق َو  اوُّحَبَسَف َو  يدبَع  ِباِبب  اوُِفق  یتَِکئالَم  ای 

وا تانـسح  رد  ار  سیدقت ] حیبست و   ] نآ دییامن و  سیدقت  دینک و  حیبست  ارم ]  ] دیتسیاب و نم  هدـنب  هناخ ]  ] رد رب  نم ! ناگتـشرف  يا 
.دریمب هک  يزور  ات  دیراگنب ،

: سپس

39 ص :
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ءزج ار  ناشتدابع ]  ] نآ دنتسه و  دنوادخ  سیدقت  حیبست و  لوغشم  هکیلاح  رد  دنیوا  هناخ ]  ] رد رب  هراومه  دریمب ، هک  يزور  ات  سپ 
یم رـضاح  وا  هزانج ]  ] رب زامن  رد ]  ] و دـنیآ ] یم   ] شلـسغ نفک و  وا و  هزانجرب  دریمب  هک  یماـگنه  سپ  .دـنراگن  یم  يو  تانـسح 

»؟ میورب اـجکام  سپ  تـسا ، هدُرم  نوـنکا  مـه  وا  يدراـمگ و  تا  هدـنب  هناـخ ]  ] رد هـب  ار  اـم  اـم ! راـگدرورپ  : » دـنیوگ یم  دـنوش و 
: دنک یم  ناشیادن  دنوادخ ] ]

(1) ِهَمایِقلا ِموَی  یِلا  ِهتانَسَح  یف  َِکلذ  اُوُبتکا  اوُسَّدَق َو  اوُّحَبَسَف و  يدبَع  ِربَِقب  اوُِفق  یتَِکئالَم  ای 

وا تانـسح  ءزج  ار  دوخ ] تدابع   ] نیا تمایق  زور  ات  دییامن و  سیدقت  حـیبست و  ارم ]  ] دـیتسیاب و نم  هدـنب  ربق  رب  نم ! ناگتـشرف  يا 
.دیسیونب

! دوش تمحر  هماگنه  نیا  توهبم  دریگب و  ناهد  هب  تریح  تشگنا  یهانتمان ، يادـنلب  نیا  ربارب  رد  ناسنا  هک  تسا  هتـسیاش  یتسارب 
ار رگیدکی  تسا - رفس  تامّدقم  لوغشم  وا  هک  - ادتبا نامه  زا  هوالعب  .دنیآ  یم  رئاز  لابقتـسا  هب  ترایز  هناتـسآ  رد  یهلا  ناگتـشرف 
هب رئاز  یتقو  .دنیامن  یم  رافغتـسا  شیارب  دنوش و  یم  رـضاح  شنیلابرب  گرم  ماگنه  ، رگید يوس  زا  .دنهد  یم  تراشب  وا  ندـمآ  هب 

نیا ناگتـشرف ، .دـنراگن  یم  شلمع  همان  رد  ار  نآ  باوث  دـننک و  یم  تدابع  وا  زا  تباین  هب  تمایق  زور  ات  ددرگ ، یم  زاب  شا  هناخ 
.تسا لئاق  ینتفگ  ان  یندشان و  فصو  ییوربآ  شنیسح  يارب  هک  دننک  یم  ییادخ  نامرف  هب  ار  همه 

باب 79 ح 5. تارایّزلا ، لماک  (1)

40 ص :
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یم وا  هب  ار  يدیهـش  باوـث  دراد ، یم  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  میرح  رد  لوـبقم ، رئاز  هک  یماـگ  ره  يازا  هب  اـه  نـیا  رب  نوزفا 
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  همانترایز  زا  هتفریذپ ، رئاز  هک  يا  هملک  ره  يازا  هب  .دشاب  هدش  ناتلغ  دوخ  نوخ  هب  ادخ  هار  رد  هک  دنـشخب 

، هرمع جح و  رازه  باوث  ترایز ، زامن  تعکر  ره  يازا  هب  .دنیامن  یم  اطع  وا  هب  ار  قح  تمحر  زا  ناوارف  یبیصن  دروآ ، یم  نابز  هب 
نینچ ندرمـش  رب  يادتبا  رد  ترـضح  هکنیا  تفگـش  .دنهد  یم  يرئاز  نینچ  هب  ار  ادخ  هار  رد  هدـنب  رازه  ندرک  دازآ  داهج و  رازه 

»؟ مرمش رب  تیارب  ار  ادهّشلا  دّیس  ترایز  ياهباوث  زا  یشخب »  » یهاوخ یم  : » دنیامرف یم  يوار  هب  يروآ  تریح  تمظع 

تمایق رد  تداعس  مالسلا و  هیلع  ادهّشلادّیس  رئاز 

: هک دنک  یم  نادجو  يّدح  ات  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  شیامرف  نیا  ناسنا  هک  تساجنیا 

ٍتارَسَح ِهیَلَع  مُهُسُفنَأ  تَعَّطَقَت  ًاقوَش َو  اُوتاَمل  ِلضَفلا  َنِم  ِنیَسُحلا  ِربَق  ِهَرایِز  یف  ام  ُساّنلا  ُمَلعَی  َول 

نآ رب  ترسح  رطاخ  هب  ناشیاهناج  دندرم و  یم  قوش  زا  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  رد  یتلیضف  هچ  دنتسناد  یم  مدرم  رگا 
.دش یم  هراپ  هراپ  ترضح ،

: دنیامرف یم  ترضح  تسا »؟ نآ  رد  یباوث ]  ] هچ : » دسرپ یم  ناشیا  زا  تسا  هدرک  بجعت  ترضح ، شیامرف  نیا  زا  هک  يوار 

زا دیهـش  رازه  شاداپ  دراگن و  یم  هتفریذـپ  هرمع  رازه  لوبقم و  جـح  رازه  شیارب  دـنوادخ  دـیایب ، وا  دزن  هب  قوش  يور  زا  سکره 
ار  ] لوبقم هقدص  رازه  هباوث  راد و  هزور  رازه  باوث  ردب و  يادهش 

41 ص :
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لاس نآ  رد  و  دیامرف ] یم  اطعوا  هب  -] دشاب هدومن  دصق  ار  ادـخ  ياضر  نآ  هب  هک  - هدـنب رازه  ندرکدازآ ]  ] باوث و  دـهد ] یم  وا  هب 
زا هک  ددرگ  یم  هتشامگ  وا  رب  يراوگرزب  هتشرف  .تسا  ناطیش  اه ] تفآ   ] نآ نیرت  هداس  هک  تسا  نوصم  یتفآ  ره  زا  شا  ترایز ] ]
لاس نآ  رد  رگا  سپ  .دـنک  یم  تظفاحم  ار  وا  شیاپ  ریز  زا  رـس و  يـالاب  زا  پچ و  فرط  زا  شتـسار و  فرط  زا  تشپ و  ور  شیپ 

ار وا  دنبای و  یم  روضح  شیارب  رافغتسا  ندرک و  نفک  لسغ و  رد  دنوش و  یم  رـضاح  شدزن  تمحر  کئالم  دریمب ، شا  ترایز ] ]
ار وا  دنوادخ  .دوش و  یم  هداشگ  وا  يارب  دنک  یم  راک  شمـشچ  هک  اج  نآ  ات  شربق  .دننک  یم  تعیاشم  شربق  يوس  هب  رافغتـسا  اب 

یم هدوـشگ  تشهب  يوـس  هب  يرد  وا  يارب  .دراد  یم  هدوـسآ  شدـنناسرتب  هکنیا  زا  ریکن  رکنم و  زا  دـهد و  یم  ینمیا  ربـق  راـشف  زا 
قرـشم و نایم  هلـصاف ]  ] شرون هب  هک  دوش  یم  هداد  وا  هب  يرون  تماـیق  زور  .دوش  یم  هداد  شتـسار  تسد  هب  شلمع  هماـن  ددرگ و 

.ددرگ یم  نشور  رشحم ]  ] برغم

: دنیامرف یم  ترضح  هاگ  نآ 

(1) ِنیَسُحلا ِراّوُز  نِم  َناک  ُهَّنأ  ٍِذئَموَی  ینَمَت  ًالإ  ِهَمایِقلا  َموَی  دَحأ  یقبَی  الَف  ِهَیلإ » ًاقوَش  َنیَسُحلا  َراز  نَم  اذه  : » ٍدانُم يداُنی  َو 

تمایق زور  رد  يدـحا  سپ  درک .» ترایز  وا  هب  قوش  يور  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  نآ  تسا  نیا  : » دـهد یم  رد  ادـن  يدانم  و 
ياهریوصت فیرش ، تیاور  نیا  رد  .دوب  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  راّوز  زا  شاک ]  ] دنک یم  وزرآ  زور  نآ  هکنآ  رگم  دنام  یمن  یقاب 

.3 هنارک یب  سونایقا  زا  يرگید 

42 ص :

باب 56 ح 3. تارایّزلا  لماک  - 1
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هلمج نآ  زا  لوبقم  هزور  رازه  يردب و  دیهش  رازه  باوث  .دوش  یم  هدنایامن  مالـسلا ، هیلع  ادهّـشلادّیس  رئاز  يارب  راگدرورپ  تمحر 
هتشرف ًاصوصخ  .دوش  یم  هتـشاد  رودب  يونعم  يّدام و  تافآ  زا  لاسکی  اب  مالـسلا ، هیلع  هّللادبعابا  قاتـشم  لوبقم و  رئاز  هوالعب  .دنا 

.دسرب يو  هب  یبیسآ  دراذگن  دشاب و  شنابهگن  تهج  شش  زا  هک  دنرامگ  یم  وا  رب  يا 

ار ینابهاگن  نیا  تمظع  هک  تسا  نآ  يارب  دـشاب .» یم  ناطیـش  دـنام ، یم  نوصم  نآ  زا  رئاز  هک  یتفآ  نیرتمک  : » دـنا هدومرف  هکنیا 
یم هدافتـسا  فیطل  رایـسب  ياه  هلیح  فیرظ و  رایـسب  ياههار  زا  وا  ندنکفا  كاله  هب  ناسنا و  ندـنازغل  يارب  ناطیـش  .دـنهد  ناشن 

رد هک  یتیانع  .تسا  یناسنا  ره  راوشد  ياهراکیپ  زا  یکی  ادـخ و  یقیقح  ناگدـنب  تالـضعم  زا  یکی  وا  ربارب  رد  یگداتـسیا  .دـنک 
فیعـضت وا  ربارب  رد  ار  اه  ناطیـش  ياه  هسوسو  گنرین و  دنوادخ ، هک  تسا  نآ  دوش  یم  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادیس  رئاز  هب  هراب  نیا 

یم وا  رـس  زا  دـنوادخ  هک  تسا  ییـالب  نیرتمک  نیا  يرآ  .دوش  یم  رتناـسآ  رئاز  يارب  ناطیـش  ربارب  یگداتـسیا  هنوگنیا ، .دـنک  یم 
.دیامرف یم  شمیرکت  هنوگنیا  دنادرگ و 

رئاز .دنوش  یم  رـضاح  شدزن  تمحر  ناگتـشرف   (1)، تفر ایند  زا  شترایز  لاس  ناـمه  رد  ترـضح  رئاز  رگا  دـنا : هدومرف  هوـالعب 
.داب هکنآ  ات  درب  یم  تمالس  هب  رس  تمایق  ربق و  فلتخم  ياههاگتسیا  زا  هتفریذپ 

43 ص :

صاصتخا شترایز  لاس  ناـمه  هب  رئاز ، رب  زاـمن  نفد و  نفک و  لـسغ و  رد  کـئالم  روضح  ات 40 ) ص 37   ) نیـشیپ تیاور  رد  - 1
تیاور ًالامتحا  تفگ : ناوت  یم  تیاور  ود  نیا  نایم  عمج  ماقم  رد  .دنا  هدومرف  دراو  ار  يدیق  نینچ  تیاور  نیا  رد  .دوب  هدـشن  هداد 

رد هک  ددرگ  یم  هتـشاگن  يرئاز  يارب  تمایق ، زور  ات  کئالم  سیدقت  حـیبست و  نیاربانب  تسا و  نیـشیپ  تیاور  دـیق  رگنایب  رـضاح 
.دورب ایند  زا  شترایز  لاس  نامه 
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.دنک یم  تاهابم  رشحم  لها  همه  رب  يرئاز  نینچ  هب  لاعتم  دنوادخ  .دوش  یم  دراو  تشهب  هب  ینارون  يا  هرهچ 

تمایق ترسح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  كرت 

هّتبلا .دندوب  هدیشون  تکرب  همـشچ  نیا  زا  شاک  دننک  یم  انمت  تمانق  رد  ناگمه   (1) .دوش یم  هتخیگنا  رب  اه  ترسح  هک  تساجنیا 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ارچ  دنشاب  هتشاد  ار  سوسفا  نیا  مه  دنا  هدوبن  ءادهّشلادّیس  رئاز  هک  ینایتشهب  دیاش 

نِم َوُهَف  ِهَّنَجلا  ِلهأ  نِم  َناـک  نإ  ٍهَعیـِشب َو  اـَنل  َوُه  َسیَلَف  َتوُمَی  ٌیتَح  ٌهَعیـش  اـَنل  ُهَّنأ  ُمَعزَی  َوُه  مالـسلا َو  هیلع  ِنیَـسُحلا  َربَق  ِتاَـی  َمل  نَم 
(2) ِهَّنَجلا ِلهأ  ِنافیِض 

.دهکیلاح رد  - دریمب ات   (3)، دناین مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز ]  ] هب هک  سک  ره 

44 ص :

هقیّدص و ترضح  مرکا ، ربمایپ  رانک  رد  هتفر  ادهّشلادّیس  ترایز  هب  قوش  يور  زا  هک  ار  یـسک  دنوادخ  دنا : هدومرف  یتیاور  رد  - 1
لماک ) .دـنراتفرگ باـسح »  » فقوم رد  زونه  ناـمدرم  ریاـس  هکیلاـح  رد  دـناشن  یم  یتشهب  ياـه  هرفـس  رب  مالـسلا  هیلع  ناـنمومریما 

باب 52 ح 2) تارایّزلا ،
باب 78 ح 3 تارایّزلا  لماک  - 2

هب دناوتب » - » طیارـش همه  هظحالم  اب  - درف رگا  .دشابن  مکاح  رارطـضا  طیارـش  هک  تسا  یتروص  رد  ندماین »  » نیا هک  دوش  هّجوت  - 3
، نیاربانب .دوش  یم  شنزرس  نیا  لماش  دیاین »  » البرک هب  دهد و  ناشن  یتبغر  یب  نآ  هب  تبسن  اّما  دوش ، فرـشم  ترـضح  نآ  ترایز 

تیاور  ) يدعب تیاور  ار  تشادرب  نیا  .دنرادن  ار  رفـس  رد  نداهن  مدق  تعاطتـسا  هک  دوش  یمن  لماش  ار  یناسک  تیاور  نیا  تّمذم 
هیلع تیب  لها  نانمـشد  زا  هتـشاد  دوخ  ناجرب  هک  یـساره  ّتلع  هب  يوار  هک  دید  میهاوخ  يدعب  تیاور  رد  .دنک  یم  دییأت  عمـسم )

يروآدای هک  هتشاد  هقالع  ترـضح  نآ  هب  ردقنآ  وا  .تسا  هدمآ  یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  هدرک و  یم  هّیقت  مالـسلا ،
شنتفرن ترایز  رطاخ  هب  ار  وا  اهنت  هن  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هتفرگ  يو  زا  ار  اذـغ  بآ و  يراوگ  شوخ  ناشیا  تبیـصم 
ياهباوث هدـعو  دـنزادرپ و  یم  شبیغرتو  نیـسحت  هب  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  رب  شهآ  کشا و  رطاخ  هب  هکلب  دـننک  یمن  شنزرس 

.دنهد یم  وا  هب  یمیظع 
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یتشهب نانموم  .دنا  مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  راّوز  تشهب ، لها  زا  رگا  تسین و  ام  یقیقح ]  ] هعیش تسام - یعقاو ] ي   ] هعیش درادنپ  یم 
هک تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  .دننیـشن  یم  اهنآ  ياه  هرفـس  رـسو  دنتـسه  نایئالبرک  نامهیم  دنتـسین ، رادروخرب  مهم  یگژیو  نیا  زا  هک 

(1) .دـنا هدروآ  ياج  هب  ار  شلوسر  ادـخ و  ّقح  فرژ ، يداقتعا  راشرـس و  یتفرعم  اب  نانیا  .دـنا  ینیـسح  راّوز  نیمه  یقیقح ، هعیش 
.دنراد یم  تفایرد  ار  یهلا  دهع  هب  افو  نیا  شاداپ  زین  نونکا 

تفگش ياه  باوث  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هّللادبعابا  رادغاد 

هراشا

تـسا نکمم  .دراد  رب  هشوت  راگدرورپ  رهم  رهن  زا  دـناوت  یم  دـنرادن ، ار  البرک  ترایز  هب  نتفر  ییاناوت  ًاعقاو  لـیلد ، هب  درف  رگا  اـّما 
هب نتسویپ  اب  هک  تسه  دیما  مه  زاب  تروص  نیا  رد  .دنامزاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رادید  زا  ّتبحم - قوش و  دوجو  اب  - يا هتسبلد 

.دوش مالسلا  هیلع  تیب  لها  تافتلا  لومشم  تاجن ، هنیفس 

یمن مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز ] هب   ] ایآ .یقارع  لها  زا  وت  عمـسم ! يا  : » دندومرف ناشنارای  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تیب لها  فلاخم   ] هفیلخ نیا  هتـساوخ  زا  هک  تسا  یـسک  ام  دزن  مروهـشم و  يدرم  هرـصب  لها  دزن  نم  هن ، : » دنک یم  ضرع  ییآ »؟

(4 لها زا  ام  نانمشد  دنک و  یم  ّتیعبت  مالسلا ] هیلع 

45 ص :

، الاب تفرعم  اب  نانموم  يارب  هک  دـننک  یم  یفّرعم  يوبن  یهلا و  قوقح  زا  یّقح  ار  هّللادـبع  ابا  تراـیز  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 1
باب 43 ح 4) تارایّزلا  لماک   ) .دراد ار  هضیرف  کی  مکح 
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(1)  . ...دنناوارف اهنآ  ریغ  اه و  یبصان  لیابق 

»؟ ینک یم  دای  دمآ ، مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) وا رس  رب  هک  ار  هچنآ  ایآ  سپ  تسا ] نینچ  هک  لاح  : »] دنسرپ یم  وا  زا  ترضح 

! يرآ -

؟ يوش یم  راب ] کشا  و   ] بات یب  يروآ ،] نیا  زا   ] سپ -

اذـغ زا  هک  اج  نآ  ات  دـننیب ، یم  نم  رد  ار  نآ  رثا  ما  هداوناخ  هکنآ  اـت  مزیر  یم  کـشا  تبیـصم ]  ] نیا رب  يرآ و  دـنگوس  ادـخ  هب  -
.دوش یم  نایامن  متروص  رد  کشا ] هودنا و  مغ و   ] نیا منام و  یم  زاب  ندروخ ] ]

یم باسح  هب  ام  تبیصم ]  ] يارب یبات  یب  لها  زا  هک  يوش  یم  هدرمش  یناسک  زا  وت  هک  نادب ! .دروآ  تمحر  وت  کشا  هب  دنوادخ  -
هب هک ] یتسه  یناسک  ءزج   ] .دندرگ یم  نیگودنا  ام  هودـنا  هب  دـنوش و  یم  نامداش  ام  ینامداش  هب  هک  یتسه ]  ] یناسک زا ]  ] دـنیآ و

ار مناردپ  روضح  تگرم ، ماگنه  رد  وت  هک  نادب  .دنا  هدوسآ  میتسه ، ینمیا  رد  ام  یتقو  .دندرگ و  یم  كانساره  ام  ساره  هطساو ] ]
دننک یم  نیقلت  وت  هب  هک  یتراشب  نآ  يرگن .] یم  ] دوخ هرابرد  ار  گرم  هتـشرف  هب  اـهنآ  شرافـس  ینیب و  یم  شیوخ  تاـجن ]  ] يارب

.دشاب یم  شدنزرف  رب  زوسلد  ردام  زا  رت  نابرهم  رایسب  وت  يارب  رتزوسلد و  وت  رب  گرم  هتشرف  .تسا  ناشیا ] شرافس  نیا  زا   ] رترب

.ت : دنهد یم  همادا  ترضح  سپس  .دنتفا  یم  هیرگ  هب  ود  ره  مالسلا  هیلع  ماما  عمسم و  ماگنه  نیا  رد 

46 ص :

هدیسرت و یم  مالسلا  هیلع  تیب  لها  نانمشد  ّتیذا  رازآ و  زا  هک  هدوب  نیا  دورب  ترایز  هب  هتـسناوت  یمن  يوار  هکنآ  ّتلع  ًارهاظ  - 1
.تسا هدرک  یم  هّیقت  اهنآ  زا  عقاو  رد 
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.دیشخب یگژیو  شیوخ ]  ] تمحر هب  ار  تیب  لها  ام  داد و  يرترب  شناگدیرفآ  رب  تمحر  هب  ار  ام  هک  ساپس  ار  ادخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تبیصم  رب  هناقفشم  ياهکشا  شزرا  میسرت  رد  هاگ  نآ 

ُعُومُد تَأَقَر  ام  ُرَثکَأ َو  ِهَِکئالَملا  َنَم  انل  یَکب  ام  اَنل َو  ًهَمحَر  مالـسلا  هیلع  َنینِموُملاُریمأ  َِلُتق  ُذنُم  یکبََتل  َءامَّسلا  َضرألا َو  َّنإ  ُعَمـسِمای 
وَلَف هَّدَخ  یلَع  ُهُعُومُد  َتلاس  اذإَف  ِهنیَع  نِم  ُهَعمَّدلا  َجُرخَت  نأ  َلبَق  هّللا  ُهمِحَر  َالإ  انیَقل  اِمل  َواَنل  هَمحَر  ٌدَحأ  یَکب  ام  انِلُتق َو  ُذـنُم  ِهَِکئالَملا 

ًهَحرَف ِهتوَم  َدـنِع  انارَی  َموَی  ُحَرفََیل  ُُهبلَق  اَنل  َعَجوُملا  َّنإ  ٌّرَح َو  اـَهل  َدَـجِویال  یّتَح  اـهَّرَح  تأَـفطَأل  َمَّنَهَج  یف  تَطَقَـس  هِعُومُد  نِم  ًهَرطَق  َّنأ 
َضوَحلا اَنیَلَع  َدِرَی  یّتَح  ِهبلَق  یف  ُهحرَفلا  َکِلت  ُلازَتال 

هک یتبیصم ]  ] نآ غاد ]  ] رطاخ هب  ام و  لاح  رب  مّحرت  رطاخ  هب  نامسآو  نیمز  دیسر ، تداهش  هب  نانمومریما  هک  يزور  زا  عمـسم ! يا 
زا کئالم  ياهکشا  .تسا  اهنیا ] زا   ] رتشیب دنیرگ  یم  ام  ياه ] تبیـصم   ] يارب هک  یناگتـشرف  دادعت ]  ] .دنیرگ یم  امرب  دیـسر ، ام  هب 

هیرگ ام ، يارب ] یگدز  تبیصم   ] رثا رد  ام و  لاح ]  ] رب مّحرت  رطاخ  هب  یـسک  .تسا  هدشن  کشخ  زونه ] ، ] میدش هتـشکام  هک  يزور 
شا هنوگ  رب  شیاهکـشا  هک  یماگنه  سپ  .دـیزرمآ  ار  وا  دـیآ ، نوریب  شمـشچ  زا  کشا  هکنآ  زا  شیپ  دـنوادخ  هکنآ  رگم  درکن ،
.دنام یمن  نآ  يارب  یترارح  هکنآ  ات  دنک  یم  شوماخ  ار  نآ  ترارح  دتفیب ، مّنهج  رد  شیاهکشا  زا  يا  هرطق  رگا  دوش ، یم  يراج 

شگرم تقو  رد  ار  ام  هک  يزور  دشاب ، دنمدرد  شلد  ام  رطاخ  هب  هک  یسک 

47 ص :

تشهب هشوگ  www.Ghaemiyeh.comشش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دوش دراو  ام  رب  رثوک ]  ] ضوح رانک ] رد   ] ات تسه  وا  بلق  رد  هراومه  هک  يا  یماکداش  هب  ددرگ ، یم  نامداش  دنیب ، یم 

.دناسرب رثوک  ضوح  هب  ار  هدزمغ  هدادلد  دناوت  یم  هک  تسا  یناتلغ  رد  دتلغ ، یم  ورف  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تبیصم  رد  هک  یکشا 
ینیسح تبیـصم  رب  کشا  لها  نیلاب  رب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  .دنناماشآ  یم  دنناروخ و  یم  وا  هب  تشهب  ياه  تمعن  زا  اهکـشا  نیا 

ینابرهم مامت و  يارادم  اب  گرم  هتشرف  دوش  یم  ثعاب  كرابم ، هیصوت  نیا  .دننک  یم  لیئارزع  هب  ار  وا  شرافس  دنوش و  یم  رضاح 
ياه هرطق  نیا  .دـنک  یم  شوماخ  ار  منهج  شتآ  ياه  هنابز  دـشاب ، هرطق  کی  دـنچ  ره  کشا ، نیا  .دـیامن  دروخرب  رـضتحم  درف  اـب 
هّـصغ لصاح  همه  يورخا ، ياهینامداش  نیا   (2) .دنوش یم  وا  يدبا  يدنمتداعـس  ثعاب  دـنزیر و  یم  ورف  ار  درف  ناهانگ  دنمـشزرا 

.دواه هودنا  نآ  .تسا  هدیرخ  ناج  هب  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تیصم  رد  نموم ، نیا  هک  تسا  ییاه 

48 ص :

32 ح 6 باب تارایّزلا ، لماک  - 1
هدادار هدعو  نیا  نوچ   :» دیـشیدنا ناوت  یمن  .دنک  یمن  رداص  یـسک  يارب  تیـصعم  زاوج  زگره  يا  هدعو  نینچ  هک  دوش  هّجوت  - 2

رب ندناشفا  کشا  دنچ  ره  مییامن .» فرطرب  ار  اهنآ  همه  کشا  هرطق  کی  اب  دعب  مینک و  هانگ  میتساوخ  ردـق  ره  میناوت  یم  سپ  دـنا 
نیا هک  دیآ  یم  راب  هب  درف ، يارب  یماگنه  نآ ، كرابم  راثآ  اما  تسا ، دنمشزرا  رایسب  تادابع  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم 

ًاتدعاق دیامن ، زواجت  دودح  زا  اباحم  یب  دشاب و  هدش  راگنا  لهـس  يرج و  هانگ ، ربارب  رد  یـسک  رگا  لاح  .دوش  لوبق » » وا زا  تدابع 
رب نتـشاذگ  انب  دوجو  اب  هک  تسا  قّقحم  یـسک  يارب  طباوض  ساسارب  يا  هدعو  نینچ  .دشاب  نئمطم  هدعو  نیا  قّقحت  هب  دناوت  یمن 
هک ددنویپ  یم  عوقو  هب  یسک  يارب  اه  هدعو  نیا  زین  .تسا  هدش  بکترم  ار  ییاهـشزغل  لاح  نیع  رد  ادخ ، یهاون  رماوا و  زا  تعاطا 

يارب ای  يا  هدـعو  نینچ  هکنآ : لصاح  .ددرگ  زاب  دوخ  دنـسپان  ياـه  هدرک  زا  دـنک و  هبوت  هتفرگ  میمـصت  رایـسب  ناـهانگ  دوجو  اـب 
نینچ اذل  .دنک  یم  عیرـست  رایـسب  ار  راک  هبوت  درف  هبانا  شریذپ  دنور  ای  دراد ، هتـساوخان  ییاه  شزغل  هک  تسا  زاسراک  یقتم  يدرف 

.دنک تحار  شفلتخم  ياه  يراک  هایس  زا  ار  ناسنا  لایخ  دوش و  یّقلت  ُرب  نایم  یهار  ناونع  هب  دناوت  یمن  ًانیقی  يا  هدعو 
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هتسخ ناکدوک  مالـسلا و  هیلع  ارهز  زیزع  شطع  رب  هک  یـسک  يرآ ، .دنناشن  یم  شا  هرهچ  هب  ار  یتخب  کین  دنخبل  نونکا  اه  ضغب 
.ددرگن هنشت  هاگچیه  هک  هنوگنآ  درک ، دهاوخ  شون  ریثک ، ریخ  همشچ  زا  زور  نآ  هدش ، هتسخلد  هتسیرگ و  شناج 

ناگتشرف هوالعب  .دنا  هتسیرگ  اه  تبیصم  نیا  رب  نیمز  اهنامسآ و  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب  هک  تسا  نیا  هّجوت  لباق  هتکن 
ناشکـشا ياه  هرطق  دنا و  هداتـسیان  زاب  ندز  راز  ندرک و  هیوم  زا  هاگچیه  نانیا  .دنا  هدـناشفا  کشا  یّلـست  یب  غاد  نیا  رد  يرایـسب 

.تسا هدیکشخن  هاگچیه 

زا زین  .دـنک  یم  هراشا  ناشفا  کشا  رئاز و  کـئالم  نیا  هب  رئاز  دـناوخ ، دـیهاوخ  هلاـسر  نیمه  زا  مراـهچ  لـصف  رد  هک  یتراـیز  رد 
: دراد یم  هضرع  هک  اج  نآ  دیامرف ، تمحر  رظن  وا  هب  نانآ  هطساو  هب  دهاوخ  یم  دنوادخ 

َنیذَّلا ِهَِکئالَملِاب  َو  َکبیبَح ، َِدلَِوب  َکَیلإ  ُعِفشَتسأ  ّینإ  َّمهّللا  ِهّللا ، َیلإ  َِکب  ًاعِفـشَتسُم  َُکتئِج  ِهّللا ! ِلوُسَر  َنبا  ُنیَـسُح ! ای  ِهّللاِدبَع  ابأ  ای 
و ُماَیألا ، ُمُهُرَّیَُغتال  َنوُرِذَح  َِکباذَع  نِم  َو  َنوُقِفشُم ، َکَتَیشَخ  نِم  مُه  َنُومأسَیال َو  َنوُُرتفَیال َو  نوُخُرصَی ، َنوُکبَی َو  ِهیَلَع َو  َنوُّجِـضَی 

ُمُهنِم َّدَتشا  َو  ُأَقرَت ، الَف  ُنُویُعلا  ُمُهنِم  تَلَمَهنا  ِدَق  َنُوبَّلَقَتَی ، ِهیف  ام  َو  َنوُعَنصی ، ام  يرَی  مُهُدَّیَـس  َو  َنوُقَهـشَی ، ِریَحلا  یِحاَون  یف  َنُومَرهَیال ،
« ُأَفُطتال ٍهَقرُِحب  ُنزُحلا 

هب هک  یلاح  رد  مدمآ  وت  دزن  ملسو ! هیّلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  مالسلا ، هیلع  نیـسح  يا  مالـسلا ! هیلع  هّللادبع  ابا  يا  : » وگبو
عیفش ادخ  دزن  وت  هطساو 
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رب هک  میوج ] یم  عیفـش  وت  دزن   ] ناگتـشرف هب  مبلط و  یم  تعافـش  تبوـبحم  دـنزرف  هطـساو  هب  وـت  يوـس  هب  نم  ایادـخ  .متـسج  یم 
زا دـنوش و  یمن  هتـسخ  دنتـسیا و  یمن  اپ  زا  ناشهآ ] کشا و  رد   ] .دنـشک یم  داـیرف  دـنیرگ و  یم  دـننز و  یم  هّجـض  وا  تبیـصم ] ]

یمن رود  رئاح  فارطا  زا  .دنوش  یمن  ریپ  دهد و  یمن  رییغت  ار  اهنآ  ناراگزور  دـنزیهرپ ، یم  وت  باذـع  زا  دنـساره و  رد  وت  تیـشخ 
یم ور  ریز و  یلاوحا ]  ] هج رد  دـننک و  یم  هچ  هک  دـنیب  یم  ناشیاقآ  هک  یلاح  رد  دـنهد ؛ یم  رـس  هلان  هیرگ و  هک  یلاح  رد  دـنوش 

« .ددرگ یمن  درس  هک  یغاد  هب  هتفای  تّدش  اهنآ  رب  هودنا ] و   ] نزح دوش و  یمن  کشخ  ناشکشا ]  ] دیرگ و یم  ناشیاه  مشچ  .دنوش 

یمن ناش  هدوسرف  اهزور  تشذگ  دکـشخ و  یمن  ناشیاهکـشا  .دنیآ  یم  دایرف  هب  هک  تسا  راد  هنماد  ردقنآ  کئالم  هّجـض  هیرگ و 
ياه هرارش  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  رضحم  دهشم و  رد  .دزاس  یمن  ناشتسس  هتسخ و  دریگب ، الاب  ردقره  هحون ، هیوم و  موادت  .دنک 

.دنیب یمن  ار  یشوماخ  يدرس و  يور  هاگچیه  ناشناج  قمع  رد  رو  هلعش  شتآ  نیا  .دنچیپ  یم  دوخ  هب  هودنا 

رـصقت زا  ناسرت  یهلا و  باذـع  زا  ناساره  ار  نانآ  لاح  نیع  رد  .دـنا  هدـش  ینتـسناد  ردـق  یتدابع  لوغـشم  دـنموصعم و  ناگتـشرف 
و ندـش » یتـشهب  «، » شزرمآ  » نوچ ییاـه  تراـشب  هک  میرادـنپن  .تساـم  شوگ  رد  يرادـشه  گـنز  دوخ  نیا  .مییاـمن  یم  یفّرعم 

نینچ دـیما  هب  ناوت  یمن  .دـنک  هدوسآ  ار  ناملایخ  دربب و  ناـیم  زا  ار  یهلا  باذـع  زا  اـم  ساره  سرت و  دـناوت  یم  مّنهج » زا  يرود  »
دیما تازاوم  هب  هک  تسا  یسک  نیعقاو  نمؤم  .تشادن  ار  راگدرورپ  باقع  هغدغد  تشاذگ و و  ياپ  یهلا  دودح  يور  يا  هناوتـشپ 

ینارگن ساره و  رد  وا  مشخ  زا  راگدرورپ ، يریگتسد  هب 
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ار دوخ  ندنام  یلاخ  تسد  لامتحا  دراد  لماک  نامیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  تراشب  هب  هک  لاح  نیع  رد  یـسک  نینچ  .دـشاب 
یتدابع ماجنا  نیع  رد  نانیا  .دنتـسه  اراد  لاـمک  هب  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  رب  ناـیرگ  ناگتـشرف  ار  یگژیو  نیا  .دـناد  یمن  یفتنم 

.دنساره یم  یهلا  باذع  زا  دنیب و  یم  رصقت  راچد  ار  دوخ  نانچمه  الاو ، نینچ 

ادهّشلادّیس ترضح  مغ  رد  دوخ  تالاح  زا  عمسم  هکنیا : تخادرپ ؛ نآ  هب  نیشیپ  تیاور  ساسا  رب  ناوت  یم  هک  يرگید  يابیز  هتکن 
زا شوخ  بآ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  بئاصم  رطاخ  هب  : » تشاد هضرع  وا  .داد  شرازگ  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  هب  مالـسلا  هیلع 

دیاش .دندرک  یلیلجت  هچ  دوخ ، رادتسود  نیا  تلاح  زا  ترضح  هک  میدید  مربب .» اذغ  هب  تسد  مناوت  یمن  دور و  یمن  نییاپ  میولگ 
ناسنا يارب  یـسک  رگا  .دراد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  درف  دیدش  ّتبحم  زا  تیاکح  يا ، هّیحور  نینچ  هک  دشاب  رطاخ  نادـب  نیا 
هنـشت ار  شزیزع  هک  دوش  رادربخ  ناسنا  رگا  .دنک  یم  بات  یب  ار  ناسنا  وا  يروشلد  دیایب ، شرـس  رب  ییالب  یتقو  دشاب ، زیزع  یلیخ 

نیا هچره  .دنک  یم  هایـس  ار  وا  راگزور  هک  دوش  یم  مامت  نارگ  وا  يارب  ردقنآ  هلأسم  نیا  دنا ؛ هدـناسر  تداهـش  هب  هنـسرگ و ...  و 
.دوب دهاوخ  رت  بلقنم  شزیزع  تبیصم  رد  ناسنا  لاح  دشاب ، رتراد  هشیر  ّتبحم 

مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  ترایز  بادآ  رد  یّلک  روحم  ود 

.دنراذگن ياپ  ینارذگ  شوخ  دصق  هب  رفس  نیا  رد  هک  دنا  هدومرف  هیصوت  ادهّشلادّیس ، نارئاز  هب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هک  تسا  نینچ 
رتهب دینک  یم  ترایز  ار ] مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما   ] هکنیا : » دنیامرف یم  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  مالـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  لاثم  ناونع  هب 

ترایز هکنیا  دینک و  یمن  ترایز  هک  تسنآ  زا 
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همادا ترضح  دیتسکش »! شیامرف ] نیا  اب   ] ار متشپ  : » دیوگ یم  هدز  تفگـش  يوار  .دینک » یم  ترایز  هک  تسنآ  زا  رتهب  دینک  یمن 
: دنهد یم 

(1) ًاربُغ ًاثعُش  ُهَنُوتأَت  یّتَح  اّلَک  ِرَفُّسلِاب  ُمتنَأ  ُهَنُوتأَت  ًانیزَح َو  ًابیئَک  ِهیبَأ  ِربَق  یلِإ  ُبَهذََیل  مُکَدَحَأ  َّنِإ  ِهللااَت 

ماما  ) وا دزن  هب  امـش  هکیلاح  رد  تسا ؛ نیگهودنا  هتفرگ و  هک  یلاح  رد  دور  یم  شردپ  ربق  يوس  هب  امـش  زا  یکی  دنگوس  ادـخ  هب 
ناشیا دزن  هدزرابغ  هدـیلوژ و  هکنیا  ات  تسین ] هتـسیاش  امـش  ترایز  نیا   ] زگره دـییآ ؛ یم  اذـغ  ياه  هرفـس  اب  مالـسلا ) هیلع  نیـسح 

.دییایب

هب ترضح  .دوش  رـضاح  وا  ربق  رـس  رب  شون  شیع و  (2) و  حیرفت دصق  هب  هک  درادن  ناکما  دراد ، یم  زیزع  ار  دوخ  ردـپ  هک  یـسک 
« .دیـشاب هتـشاد  یتلاح  نینچ  دیاب  دیور  یم  زین  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  ترایز  هب  امـش  یتقو  : » هک دننک  یم  ضارتعا  يواز 

مالـسلا هیلع  ادهّـشلادّیس  اب  قیمع  یگتـسویپ  هک  تسین  یـسک  راک  البرک ، رد   (3) نیریـش برچ و  ياهاذـغ  ندروخ  ندرب و  هارمه 
.دراد

: دراد دوجو  یّلک  روحم  ود  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  ترایز  ّصاخ  بادآ  هنیمز  رد  ًاساسا 

(3 هنسرگ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  : » هک دنا  هدومرف  نایب  تایاور  رد  هکنآ  تسخن 

52 ص :

ح4. باب 47 ، تارایّزلا  لماک  - 1
نانیا رگا  : » دنیامرف یم  دننک و  یم  تّمذم  دنا ، هداهناپ  رفس  نیا  هب  ینارذگ  شوخ  يارب  هک  ار  یهورگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2

دیهاوخ هک  یترایز  نتم  رد  باب 47 ح2 ) تارایّزلا  لماک  « ) دندرک یمن  نینچ  دـندومن  یم  ترایز  ار  ناشناردـپ  ناردام و  ياهربق 
.دنک زیهرپ  رفس  نیا  رد  ندرک  یخوش  زا  ناسنا  هک  هدش  هیصوت  زین  دید 

هک یناسک  : »] دـنا هدومرف  تسا و  هتفرگ  رارق  تمذـم  دروم  تسا ، ییاهیندروخ  نینچ  يواـح  هک  ییاـه  هرفـس  ندرب  یتیاور  رد  - 3
باب 47 تارایّزلا  لماک  « ) دـندرب یمن  دوخ  اب  ییاهزیچ  نینچ  دـندومن ، یم  ترایز  ار  ناشیاه  بوبحم  ياهربق  رگا  دـنا ] هنوگ  نیا 

ح3)

تشهب هشوگ  www.Ghaemiyeh.comشش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 59 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10717/AKS BARNAMEH/#content_note_52_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10717/AKS BARNAMEH/#content_note_52_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10717/AKS BARNAMEH/#content_note_52_3
http://www.ghaemiyeh.com


زا دـناوخ ، دـیهاوخ  هک  یترایز  نتم  رد  هکنآ  ای   (1)« دیشاب هنوگنیا  ناشیا ، ترایز  ماگنه  مه  امش  سپ  دندیسر ، تداهـش  هب  هنـشت 
(2) «. روخن تشوگ  ییالبرک  رد  میقم  هک  مادام  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق 

هتفیش .دوش  کیرش  وا  یگنسرگ  یگنـشت و  رد  دنک و  يدردمه  دوخ  رادلد  اب  دیاب  هداد  لد  رئاز  هک  دهد  یم  ناشن  اه  هیـصوت  نیا 
ار ییاذغ  نامه  هدوب ، مالسلا  هیلع  نیسح  لافطا  ندیچیپ  دوخ  هب  دهاش  هک  ینامسآ  اریز  دوش  یمن  یضار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

.تسا یگدز  غاد  یگدید و  تبیصم  راید  راید ، نیا  .دشاب  باریس  ریس و  هشیمه  هک  دیآ  یمن  شلد  .دروخ  یم  اج  همه  هک  دروخب 
رـس دـیاب  تسا ، دوخ  يالوم  دردـمه  رگا  .دـشکب  درد  دـیاب  تسا ، قداـص  دوخ  یگدرپس  لد  رد  رگا  دـیآ  یم  اـج  نیا  هک  یـسک 

.درخب ناج  هب  ار  ناشیا  جنر  زا  ینزوس 

، ماگنه نیا  رد  ناسنا ، هک  تسا  نیا  هتفرگ ، رارق  هیـصوت  دروم  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح  تراـیز  بادآ  رد  هک  یمود  روحم 
.دناج زا  بوبحم  دننامه 
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باب 48 ح3 تارایّزلا ، لماک  - 1
نکمم هتبلا  باب 47 ح2 ) تارایّزلا  لماک   ) دوش فرص  تسام  نان و  لثم  يا  هداس  ياهاذغ  هک  دنا  هدومرف  هیصوت  نیا ، ياج  هب  - 2

کی تشوگ  مالـسلا ، مهیلع  هّمئا  رـصع  رد  هک  هدوب  رطاخ  نیدـب  یّلعم  يـالبرک  رد  تشوگ  ندروخن  هب  هیـصوت  : » دوش هتفگ  تسا 
نانچ ًافرع  ام ، نامز  رد  یتشوگ  ياذـغ  نوچ  مینادـب  حیحـص  ار  لامتحا  نیا  رگا  .هدـمآ » یم  باسح  هب  لّلجم  یتافیرـشت و  ياذـغ 

: هک نآ  تشاد ، رظنّدم  دیاب  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  هتکن  .دوش  یمن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  عنم  لومـشم  نیاربانب  درادن ، یمکح 
ناوت دـنوش و  یجازم  يرامیب  فعـض و  راـچد  ـالبرک ، رد  تماـقا  هزور  دـنچ  رد  تشوگ  ندروخن  رثا  رد  دارفا  یخرب  تسا  نکمم 

لاح ره  هب  اّما  .درادـن  یعنم  ترورـض - تردـق  هب  تشوگ - ندروخ  يدارفا  نینچ  يارب  ًامّلـسم  .دـنهدب  تسد  زا  ار  ندرک  ترایز 
.دیاین رد  ینارذگ  شوخ  لکش  هب  البرک  رفس  دنکن و  ادیپ  یتافیرشت  هبنج  ناکما  ّدح  ات  اه  ییاریذپ  اهاذغ و  درک  یعس  دیاب 
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(1) .دشاب هدولآرابغ  هدیلوژ و  هتفرگ و  شرتزیزع ،

دننک یگدیسر  دوخ  رهاط  هب  هک  دنرادن  ار  نآ  هلصوح  نادنچ  نانیا  .تخانـش  ناشرهاظ  زا  ناوت  یم  ار  هدید  تبیـصم  دارفا  ًالومعم 
، دور یم  فط  تشد  بیرغ  ترایز  هب  هک  یسک  لاح  .دندنمدرد  هدنامرد و  هک  دنز  یم  داد  ناشیور  رـس و  .دنـشاب  سابل  شوخ  و 

دوخ يوم  رـس و  هب  نغور  : » هک دنا  هدومرف  هیـصوت  دـمآ  دـهاوخ  هک  یترایز  نتم  رد  هک  تسور  نیمه  زا  .دـشاب  یلاح  نینچ  دـیاب 
ترـضح نآ  هب  یگتـسب  لد  تعـسو  هناشن  ندوب ، رـس  هدیروش  ندرکن و  تنیز  نیمه  نکن .») تنیز   ) شکن مشچ  هب  همرـس  لامن و 

3 ح.دوش ناشیا  تیانع  بلج  ثعاب  دناوت  یم  تسا و 
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مالّسلا هیلع  ادهّشلادّیس  رئاز  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هژیو  تیانع  زا  ییاه  هولج  مود  لصف 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  روتسد  رئاز : يارب  کئالم  ياعد 

هراشا

ترضح نآ  راّوز  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یلاع  تیانع  زا  ینیـسح و  ناتـسآ  رد  هدز  فص  کئالم  راتفگ  راتفر و  زا  ثیداحا  رد 
: تسا هدش  يرادرب  هدرپ  هنوگنیا 

زور و ناگتشرف  دییاشگن .] بل   ] ریخ نخس ] يارب   ] زا رگم  .دیـشاب  توکـس  مزالم  دینک ، یم  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  یتقو 
اّما .دننک  یم  هحفاصم  نانآ  اب  دنوش و  یم  رضاح  دنتسه ، ینیسح ]  ] رئاح رد  هک  یکئالم  دزن  هاگنابش ] هاگحبص و   ] ناظفاح زا  بش 

ای دسرارف  رهظ  تقو  ای  هکنآ  ات  دننام  یم  نانیا  رظتنم  بش ] زور و  ظفاح  کئالم   ] سپ .دنهد  یمن  ناشخـساپ  هیرگ ، تّدش  زا  نانآ 
دنسرپ یم  ناشیا  زا  نامسآ  روما  زا  ییاهزیچ  هرابرد  دنیوگ و  یم  نخس  نانآ  اب  سپـس  حبـص .) ناذا  ماگنه   ) دنز رـس  هدیپس  هکنیا 

( بش زور و  ناگتـشرف   ) نانآ زین  ماگنه  ود  نیا  رد  .دـنریگ  یمن  هلـصاف  اعد  هیرگ و  زا  دـنیوگ و  یمن  نخـس  تقو  ود  نیا  نایم  اّما 
هب اهنت  دـییوگ ، یم  نخـس  یتقو  اهنآ ، ندـش  مرگرـس  سپ  دـنراد  یمن  زاـب  ناشنانیـشنمه  هب ] هجوت   ] زا ار  رئاـح ) ناگتـشرف   ) ناـنیا

.تسامش
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شنیـشنمه زا  کیمادک  دنـسرپ و  یم  نانیا  زا  نانآ  هچنآ  تسیچ  موش  تیادف  : » دـسرپ یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يوار  سپس 
ترـضح دنـسرپ »؟ یم  زور ] بش و  ناظفاح  زا   ] رئاح لها  ای  دنـسرپ  یم  رئاـح ] ناـنکاس  زا  زور  بش و   ] ناـظفاح دـنک ؟ یم  لاؤس 

: دنیامرف یم  خساپ 

دـننک و یمن  تکرح  دوخ ] ياج  زا   ] هک دنتـسه  یناگتـشرف  زا  رئاح  لها  هک  ارچ  .دنـسرپ  یم  زور ] بش و   ] ناـظفاح زا  رئاـح  لـها 
مرکا ربمایپ  هب  دوعص ] تقو  رد  هک   ] اسب هچ  سپ  ...دننک  یم  دوعص  اه ] ینامـسآ  يوس  هب   ] دنوش و یم  لزان  زور ] بش و   ] ناظفاح

نیسح و ماما  نسح و  ماما  مالسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  ناشیا  دزن  هکیلاح  رد  دننک  یم  دروخرب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 
یسک هرابرد  دنسرپ و  یم  ییاهزیچ  اهنآ  زا  مالسلا ] مهیلع  تیب  لها   ] سپ .دنراد  روضح  مالسلا ، مهیلع  دنا  هتشذگ  رد  هک  یناماما 

ار نانآ  : » دنیامرف یم  کئالم ] هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  [ ] .دنیامرف یم  لاؤس  اهنآ  زا  ، ] تسا رضاح  ینیـسح ]  ] رئاح رد  هک  امـش  زا 
ار ام  نخـس  نانآ  هکیلاح  رد  میهد  تراشب  ار  اهنآ  هنوگچ  : » دـنراد یم  هضرع  کئالم ] زا   ] ناظفاح دـیهد »! تراشب  دوخ  ياـعد  هب 

»؟ دنونش یمن 

: دنیامرف یم  اهنآ  هب  مالسلا ] مهیلع  تیب  لها  ]

يذَّلا ُمُهُعِدوَتـسَن  اـّنِإ  مُکَناـکَم َو  اوُّسُحَی  یّتَح  مُِکتَِحنجَاـِب  مُهوُّفُحَف  اُوفَرَـصنا  اَذِاَـف  اـّنِم  ُهَراـِشبلا  َیِهَف  اـّنَع  مَُهل  اوُعدا  مِهیَلَع َو  اوُکِراـب 
ُهُِعئادَو ُعیضَتال 

دندرگ یم  زاب  هک  یماگنه  سپ  .ام  بناج  زا  تراشب  تسا  نیا  هک  دـینک  اعد  ناشیا  رب  اـم  بناـج  زا  دـیزیر و  ورف  تکرب  اـهنآ  رب  »
ساسحا ار  ناتروضح )  ) ناتهاگیاج هکنآ  ات  دیریگرب  رد  ناتیاهلاب  اب  ار  نانآ 
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« .دنوش یمن  مگ  وا  دزن  اه  تناما  هک  میراپس  یم  یسک  هب  ار  اهنآ  ام  .دننک 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  ترایز  يالاو  شزرا  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 

ِهنایتِإ یف  مَُهلاومَأ  اوُعاَبل  ِفُویُّسلِاب َو  ِِهتَرایِز  یلَع  اُولَتَتقَال  ُساّنلا  َِکلذ  ُمَلعَی  ِریَخلا َو  َنِم  ِِهتَرایِز  یف  ام  َنوُمَلعَی  َول  َو 

رـس رب  دـندوب ، هاـگآ  مهم ]  ] نیا زا  مدرم  رگا ]  ] تسا و مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماـما   ) وا تراـیز  رد  هک  ار  يریخ  دنتـسناد  یم  رگا  و 
.دنتخورف یم  وا  يوس  هب  ندمآ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  دنداتفا و  یم  مه  ناج  هب  اهریشمش  اب  وا  ترایز 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ناروای  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  رابکشا  نارئاز 

: دنزادرپ یم  ناشدنزرف  يازع  رد  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص  ترضح  راب  ّتقر  تلاح  میسرت  هب  شترضح  هاگ  نآ 

نایبورک زا  دیهـش و  رازه  قیّدص و  رازه  یبن و  رازه  ناشیا  هارمه  دـنرگن ، یم  راّوز )  ) اهنآ هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یتقو  و 
رد هک  يا ] هنوگ  هب   ] دنهد یم  رس  يدنلب  هلان  ناشیا  .دنهد  یم  يرای  ادهّشلادّیس ] رب   ] هیرگ رب  ار  ترضح  نآ  هک  دنتـسه  رازه  رازه 

دنریگ یمن  مارآ  راوگرزب ] نآ   ] دتفا و یم  هیرگ  هب  ناشیا  هیوم ]  ] يادص رب  مّحرت  رطاخ  هب  هکنآ  رگم  دنام  یمن  يا  هتشرف  اهنامسآ 
: دنیامرفب دنیایب و  ناشیا  دزن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هکنآ  ات 

هِرمَأ ُِغلاب  َهللا  َّنِإَف  اوُسِّدَُقی  یّتَح  یّفُکَف  ِسیدقَّتلا  ِحیبسَّتلا َو  ِنَع  مِِهتلَغَش  ِتاومَّسلا َو  َلهَأ  ِتیَکبَأ  دَق  ُهَّیَُنب  ای 
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لوغـشم دوخ ] هب  یتشادزاب و  دنوادخ   ] سیدقت حـیبست و  زا  تا ] يراز  کشا و  اب   ] ار نانآ  يدـنایرگ و  ار  ناینامـسآ  وت  مکرتخد !
هدـنناسر ار  شیوـخ  رما  دـنوادخ  هک  ارچ  دـنزادرپب ؛ شیوـخ ] رکذ  و   ] سیدـقت هب  ناـنآ  اـت  تسیازاـب  نتـسیرگ ] زا  ، ] سپ يدوـمن 

(1) .تسا

: دنهد یم  همادا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگ  نآ 

(2) یصُحی نَأ  نِم  ُرَثکأ  ِهنایتِإ  یف  َریَخلا  َّنِإَف  ِهنایتِإ  یف  اوُدَهزَت  ٍریَخ َو ال  ِّلُک  نِم  مَُهل  َهللا  ُلَأسَتَف  مُکنِم  َرَضَح  نَم  یلِإ  ُرُظنََتل  اهَّنِإ  َو 

يریخ ره  زا  دنوادخ  زا  ناشیارب  دنک و  یم  رظن  هدش ، رـضاح  رئاح ] رد   ] هک امـش  زا  سکره  هب  هرهاط ) هقیدـص  ترـضح   ) ناشیا و 
زا شیب  ناشیا ، ترایز ]  ] هب ندمآ  ریخ  هک  دیشابن  تبغر  یب  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما   ) وا ترایز ]  ] هب ندمآ  رد  دبلط و  یم  هرهب ] ]

.دیآ هرامش  هب  هک  تسا  نآ 

سوب ناتسآ  زین  نآ  زا  سپ  .دنا  هتشگ  هبعک  هناخ  درگ  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  هناتـسآ  هب  دورو  زا  شیپ  زور ، بش و  ظفاح  کئالم 
رد روضح  دعوم  ره  رد  نانیا  .دـنا  هدوب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ّیبن 

میقم ناگتشرف  نیا  .دننک  یم  رادید  شترـضح  فیرـش  رازم  هب  هدرامگ  کئالم  اب  بورغ ، گنت  هدیپس و  ماگنه  رد  ینیـسح ، رئاح 
19 مرح ناگتشرف  .دنهد  یمن  ار  نانآ  خساپ  هک  دنمرگرس  هیرگ  هب  ردقنآ  میرح ، رد 
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ار نانآ  دیآرب  راّوز  زا  ریخ  هب  زج  یمالک  رگا  .دنتسه  اعد  رکذ و  ترضح و  نآ  رب  نتسیرگ  هجوتم  هراومه  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس 
ای اعد   ) ریخ هب  هکنآ  رگم  دیشاب ، توکس  مزالم  هراومه  هک  دنا  هدومرف  اذل  .دنک  یم  بلج  ار  ناشهّجوت  دراد و  یمزاب  ناشتدابع  زا 

.دییاشگب بل  ترایز ) ای  نآرق  ای  تبیصم  رکذ 

یم ار  راّوز  غارـس  دنا - هدز  رپ  لاب و  كرابم  هعقب  ياضف  رد  هک  ظفاح - ناگتـشرف  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همه  هکنآ  ابیز  هتکن 
دنبلطط یم  اه  نآ  زا  هوالعب  .دننک  اعد  راّوز  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بناج  زا  هک  دنهاوخ  یم  ناشیا  زا  تارـضح  نآ  .دنریگ 

هب شندـناسر  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  تسا  یتراشب  نامه  نیا  .دوش  سح  ناـشروضح  هک  دـنریگب  رب  رد  هنوگنآ  ار  نارئاز  هک 
.دنهاوخ یم  زور ، بش و  هب  لّکوم  ناگتشرف  زا  ار  راّوز 

نآ .تسا  ناشدـنزرف  راّوز  هب  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدـص  ترـضح  هژیو  تیانع  دـنک  یم  اپ  هب  قوش  زا  يراشبآ  هک  يرگید  هتکن 
يرامـش یب  ریخ  نامه  هژیو ، ياه  تیانع  نیا  دیاش  .دنبلط  یم  ریخ  ناشیارب  ادخ  زا  دنیامرف و  یم  تافتلا  رظن  راّوز  هب  هناگی ، يوناب 

یم هک  تسا  يدرف  هب  رصحنم  ییوکین  نامه  نیا  دیاش  .تسا  هتفهن  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  ترایز  رد  دنا  هدومرف  هک  تسا 
.دروآ فک  هب  ار  نآ  دناوتب  ات  دشورفب  ار  شا  یگدنز  شرطاخب  ناسنا  دزرا 

.تسا زادگ  زوس و  رد  شنیـسح  هتخوس  رگج  يارب  نانچمه  دنک ، یم  شدنزرف  راّوز  لماش  ار  دّقفت  فطل و  هنوگنیا  هک  ییوناب  اّما 
رد دیهـش  قیّدص و  یبن و  رازه  هک  تسا  راب  ّتقر  نانچ  وا  لاح  .تسا  هدنام  شلد  هویم  رادغاد  نانچمه  هتـسکش ، ولهپ  ردام  يرآ ،

هّجض و اب  شباکر 
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نآ ات  رسپ ، غاد  رد  ردام  هنیس  یگتخادگ  .دندنویپ  یم  يراز  هموظنم  نیا  هب  نامسآ  نکاس  رازه  رازه  .دنوش  یم  اونمه  شیاه  هبدن 
قه قه  .دراد  یماو  هّجـض  هب  ار  ناینامـسآ  همه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هشوگ  رگج  هلان  هک  دـسر  یم  جوا  هب  اج 
اهر ار  سیدقت  حیبست و  هک  دنوش  یم  هتفـشآ  نانچ  نانیا  .دروآ  یمرد  ار  نایبوّرک  همه  ياه  ياه  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  هیرگ 

.دنناشفا یم  کشا  مدامد  دننک و  یم 

رئاز هک  تسوـکین  هچ  .دـهد  یّلـست  ار  شا  هناـحیر  دـیایب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ  اـت  دنیـشن  یمن  ورف  مخز  نیا  زوـس 
يرادازع رد  ار  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص  دناوت  یم  دوخ  مهـس  هب  زین  وا  .دوش  رفـسمه  هلان  هلفاق  نیا  اب  مه  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا 

.دهد يرای  شلد  هویم  يارب 

ار شدیهـش  يالوم  لاح  ّسح و  نیمه  اـب  هتفیـش  رئاز  دـید ، دـیهاوخ  هعومجم  نیا  مراـهچ  لـصف  رد  هک  يا ، هماـن  تراـیز  نتم  رد 
: دنک یم  باطخ 

یخارُص َو  یبیَحن ، یفَسأ َو  َناک  َکیَلَع  َو  یتَربَع ، تَضاف  ََکل  َو  یتَّقُـش ، ِدُعب  َعَم  یتَلحِر  َتناک  َکَیلإ  ِهللاِدبَعابَأای ، یُِّما  َتنَأ َو  یبِأب  »
ای یُّما ، َتنَأ َو  یبَِأب  يرهَظ ، ُترَقوَأ  دَق  ًاِدفاو  ًاِرئاز  َُکتیَتأ  یمرُج ، ِمیظَع  نِم  ُِرتَتسَأ  َِکب  َو  یئیجَم ، َناک  َکَیلإ  و  یقیهَش ، یتَرفَز َو  َو 

يرذُـع امَف  ُراِحبلا ، ُلابِجلاَو َو  َنوُضَرَألا ، ُتاوامَّسلا َو  َکتََکبدَـق  َو  َکَیِکبأ ، نَأ  یل  ٌّقَح  َو  ِِهتَرَیِخ ، َنبا  ِهللا َو  َهَرَیِخ  ای  َُکتیََکب  يدِّیَس 
ًاعَزَج يرَّثلا  َیلإ  یهَتنُملا  ِهَردَـس  َنوُد  نَم  َكاَکب  َو  مِهیَلَع ، ِهللا  ُتاوَلَـص  ُهَِّمئألا  َکتََکب  َو  ّیبَر ، ُبیبَح  َكاـَکب  دَـق  َو  َکِـکبأ ، َمل  نإ 

«. َکیَلَع
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مسوسفا .دش  يراج  مکـشا  وت  يارب  دش و  وت  يوس  هب  نم  چوک  وت ،] زا   ] مناکم يرود  دوجو  اب  هللادبعابا ! يا  تیادف  مردام  ردپ و  »
وت تکرب ]  ] هب دوب و  وت  يوس  هب  مندمآ  .دوب و  وت  رب  منتـسیرگ ] زا  یـشان   ] قه قه  ما و  [ یگدـید تبیـصم   ] دایرف منتـسیرگ و  راز  و 
رئاز هک  یلاح  رد  مدمآ  وت  يوس  هب  دنامن .] یقاب  نم  رد  شهایس  رثا  دوش و  ادج  نم  زا  ات   ] مراد یم  هدیشوپ  مگرزب  مرج  زا  ار  دوخ 

.ما هدرک  نیگنس  ناهانگ ] راب  هب   ] ار متشپ  هک  ماوت ]  ] نامهیم و  وت ] ]

رب هک  نم  يارب  تسا  راوازـس  و  شا ! هدیزگرب  دنزرف  يا  ادخ و  هدیزگرب  يا  میرگ  یم  وت  رب  نم ! ياقآ  يا  تیادـف  هب  مردام  ردـپ و 
یلاح رد  میرگن ؟ وت  رب  رگا  تسیچ  نم  رذـع  سپ  دنتـسیرگ ؛ وت  رب  اهایرد  اه و  هوک  اه و  نیمز  اه و  نامـسآ  هکیلاح  رد  میرگب  وت 

یب رطاخ  هب  دوب  نیمز  یهتنملا و  هردـس  نایم  هکره  دنتـسیرگ و  وت  رب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  تسیرگ و  وت  رب  مراگدرورپ  بوبحم  هک 
« .تسیرگ وت  رب  وت  ياه ] تبیصم   ] رب یبات 

نآ رب  هیرگ  دوش و  یم  دـنلب  نامـسآ  هب  شدایرف  هک  هتخوس  شیالوم  مغ  زا  ردـقنآ  .تسا  کشا  كانمن  هدادـلد ، رئاز  مدزاـب  مد و 
یب شرورس  بئاصم  رب  سکره  زیچ و  همه  ایرد و  هوک و  نیمز و  نامسآ و  دناد  یم  هتخوسلد  رئاز  .درمش  یم  هتسیاش  ار  ترـضح 

ور ریز و  حور  هکلب  ات  دیرگ  یم  .دنا  هتـسیرگ  دنا و  هدیلان  شیاقآ  يازع  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دمهف  یم  .دنا  هتـشگ  بات 
يوناب ناماد  هب  شتـسد  ات  دیرگ  یم  دشاب ، هدـنایامن  شبوبحم  هب  ار  شا  یگتفیـش  جوا  ات  دـیرگ  یم  دریگ ، مارآ  يردـق  شا  هدـش 

.دسرب ناینامسآ 
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ناهانگ زا  ینامیشپ  هیرگ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  دنویپ 

.تسا راک  هیس  هایسور و  دراد ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هک  یتّبحم  دوجو  اب  دنیب ، یم  وا  .دراد  مه  يرگید  هناهب  هاگآ ، رئاز  هیرگ 
لوبق بیترت  نیا  هب  .تسا  هتـشگ  فعاضم  شتیانج  مرج و  هک  دـبای  یم  .تسا  هدـش  اسرف  تقاط  نیگنـس و  شناهانگ  راب  دـنیب  یم 

هابت لاح  هب  وس  کی  زا  هک  تسا  نیا  .دننزب  شا  هنیـس  هب  در  تسد  هک  تسا  هتـسیاش  دـنیامنن ، رظن  وا  هب  دوخ  لضف  هب  رگا  هک  دراد 
تبیصم ود  رب  رابکشا  رئاز  .دنک  کبس  ار  وا  راب  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  دوخ  هک  دنک  یم  سامتلا  رگید  يوس  زا  دیرگ و  یم  دوخ 

«. شیاقآ تبیصم   » و دوخ » تبیصم  : » دیرگ یم 

ربنم هب  اروشاع  مایا  رد  هک  یتسخن  سلاجم  رد  يرتشوش  رفعج  خیش  هللا  هیآ  موحرم  نوچ  يا  هتفیـش  هداد  لد  هک  تسا  هجوت  بلاج 
: دیوگ یم  دوخ  مالک  يادتبا  رد  ناشیا  .دنک  یم  هراشا  رازآ  حور  تبیصم  ود  نیا  هب  تسا ، هدومرف  ظعو  هتفر و 

تسا و هتفرگ  تلد  هدینشن ، هتفگن و  چیه  ینیب  یم  رگا  دنک : دوخ  لد  لاح  هظحالم  سکره  دیا ، هتـسشن  اج  نیا  هک  زورما  دعب ؛ اّما 
.تسا نامیا  تمالع  هک  ار ؛ وت  داب  تراشب  يدرک ، هظحالم  دوخ  رد  یتلاح  نینچ  و  هدش ، یلوتسم  وت  رب  هیرگ 

: دیامرف یم  سپس 

«. تسا تبیصم  دنچ  هکلب  تبیصم  کی  هن  تسا ، تبیصم  ماّیا  ماّیا ، نیا  »

: دراد یم  نایب  نینچ  مالسا ، تبرغ  تبیصم  ندرمشرب  زا  سپ  و 

: تسا روثأم  تارقف  رد  هک  تساهام ؛ نّیدت  تبیصم  رگید ، تبیصم 
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(1) «. اِننید یف  انَتَبیصُم  لَعجَتال  ...َّمُهّللَا 

دنچ زا  .تسا  هدشن  باجتسم  ام  ّقح  رد  اعد  نیا  ایوگ  و  هدیسر ، مه  هب  تبیصم  اهام  نّیدت  رد  هک  یبای  یم  ینک ، لّمأت  یکدنا  رگا 
: هار دنچ  تهج و 

َنیب کَنیب و  .ار  يدـه  هّمئا  تیالو  و  ار ، ایبنا  متاخ  ندوب  تّما  و  ار ، ادـخ  یگدـنب  ینک  یم  اعّدا  هک  نک  هظحـالم  هار  نیا  رد  یکی 
اب يراد  تبـسانم  هچ  و  مّلـس ؟ هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمغیپ  اب  يا  هدرک  ادیپ  یطبر  هچ  و  يراد ؟ هطبار  هچ  ادخ  اب  هک  نک  رظن  هللا ،

.تبیصم کی  مه  نیا  .تانکس  تاکرح و  رد  لاوقا و  رد  هچ  و  لاعفا ، رد  هچ  تماما ؟

.تسا هتشادرب  ار  منامسآ  نیمز و  تاکرب  و  تسا ، هدرک  تمحر  عطق  ام  ناهانگ  هک  تسا  یتبیصم  رگید  تبیصم 

...تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  ِّصتخم  بقل  ّهنأک  هک  هبیـصملا » بحاص   » تبیـصم تسا ؛ زورما  هزات  تبیـصم  رگید ، تبیـصم 
يارب هجلاعم  هک  دنراد  طبر  مه  اب  هکلب  دنراد ، یتهباشم  اهام  نّیدت  تبیصم  اب  ترضح  نآ  تبیصم  تسوا و  تبیـصم  ماّیا  ماّیا ، نیا 
همهاو دنچ  نیا  تسا ! نیگنس  اهدرد  هصالخ ، ... (2) .مینکب تبیصم  نآ  عفَر  میناوت  یم  یمظع  تبیصم  نیا  هب  دنوش و  یم  رگیدکی 

... (3)« یکبَأ ُّجِضَأ و  اهنم  اِمل  و   « منک هیرگ  اهنیا  زا  کیمادک  يارب  مناد  یمن  متفگ ، هک  يا 

همشچ هب  هناصلاخ  ار  دوخ  تسا  هتسیاش  .دیامن  ناربج  ار  نامنید  رب  ام  تبیصم  دناوت  یم  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  تبیصم  دای  يرآ ،
موو مینزب  هبوت  راس 
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، هنوگنیا .مینک  ناشیا  هّجوت  بلج  هناهب  ار  ترـضح  نآ  رب  شیوخ  کشا  تسا  هتـسیاش  .میدرگزاب  راوگرزب  نآ  ناـماد  هب  هنوگرُح 
روآ تریح  تیاور  نیا  هب  .ددرگ  نیمـضت  نام  هدـنیآ  تداعـس  دوش و  ناربج  نامتـشز  هتـشذگ  ترـضح  نآ  تکرب  هب  میراد  دـیما 
هدژم مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  لوبقم  راّوز  هب  دـنک و  یم  شرازگ  ناـش  هنادرد  هداون  رب  ربماـیپ  نتـسیرگ  فـیک  ّمک و  زا  هک  دـیرگنب 

: دهد یم  يراگتسر 

یهلا نادواج  میرح  البرک :

: دنیامرف یم  ناشنارادتسود  زا  یکی  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

زا دوب - وا  اب  هکنآ  ره  دش و  هتـشک  مردپ  دمآ و  ام  رـس  رب  یناد ] یم  هک   ] اه تبیـصم  نآ  البرک )  ) فط يارحـص ]  ] رد هک  یماگنه 
هب ار  ام  دنتساوخ  یم  دندش ؛ هدرب  نارتش  ياه  ناهوک  رب  شنانز  مرح و  دش و  هتـشک  شا -  هداوناخ  ریاس  شناردارب و  شنادنزرف و 

نیگنس ما  هنیس  رد  هرظنم ]  ] نیا .دوب  هدشن  هدناشوپ  ناشداسجا  هک  ناگداتفا  كاخ  رب  نآ  هب  نتسیرگن  هب  مدرک  عورـش  .دنربب  هفوک 
بنیز ما  هّمع  .دور  ردب  نت ] زا   ] مناج دوب  کیدزن  سپ  .تفرگ  تّدش  مدید ، ناشیا  زا  هچنآ  رطاخ  هب  ما  هروشلد  بارطضا و  دمآ و 

یهد یم  ناـج  يراد  منیب  یم  ار  وـت  هک  هدـش  هچ  : » تفگ سپ  .تفاـی  ناـیامن  نـم  رد  ار  تلاـح  نآ  ناـنمؤمریما - گرزب  رتـخد  - 
ار و میاـقآ  منیب  یم  هکیلاـح  رد  دورن ، فـک  زا  مربـص  منکن و  یباـت  یب  هنوـگچ  : » مـتفگ سپ  مـناردارب »!! ردـپ و  ّدـج و  هدـنامیقاب 

تراغ هب  ناشیاهسابل  دنا ، هدیتلغ  كاخ  هب  ارحص  رد  دنا ، هدیپت  ناشیاهنوخ  هب  هک  ار  مناشیوخ  اهومعرـسپ و  اهومع و  ار و  مناردارب 
هن دروآ و  یم  محر  اهنآ  رب  يدحا  هن  هدش و  هدیشوپ  ناشاهدسج ]  ] هن دنا و  هدش  نفک  هن  هتفر ،
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(. دننید زا  جراخ   ) دنتسه َزَخ »  » و ملید »  » زا يا  هداوناخ  هک  ایوگ  .دوش  یم  کیدزن  اهنآ  هب  يرشب 

هب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  تسا  يدهع  نیا  دنگوس  ادـخ  هب  هک  دـنکن  تبات  یب  ینیب  یم  هچنآ  تفگ : ما ] هّمع  ]
.تیومع تردپ و  تّدج و  يوس 

اهنامـسآ لـها  ناـیم  رد  هکیلاـح  رد  دنـسانش  یمن  ار  اـهنآ  نیمز  نیا  ياـه  نوـعرف  هک  تّما - نیا  زا  یهورگ  زا  دـنوادخ  نیقی  هب  و 
دنیامن و نفد  ار  اهنآ  هدرک و  عمج  ار  دولآ  نوخ  ياهندـب  و  هدـش ] ملق  و   ] هدـنکارپ ياضعا  نیا  هک  هتفرگ  نامیپ  دنتـسه -  فورعم 
ددرگن و هنهک  شرثا  زور  بش و  تشذگ  اب  هک  دننک  اپ  هب  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  تردپ  ربق  يارب  يا  هناشن  تارف ]  ] لحاس نیا  رد 

رما دوش و  یم  رترهاظ  شرثا  اما  دننک  یم  شالت  نآ  يدوبان  وحم و  يارب  یهارمگ  ناوریپ  رفک و  نایاوشیپ  .دوشن و  وحم  شا  هناشن 
.دریگ یم  جوا  رتشیب  شتفارش ] تلیضف و  ]

نخس ربمایپ  دهع »  » دروم رد  هک  دنهاوخ  یم  ناشیا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  مالسلا ، اهیلع  بنیز  ترـضح  زا  رگید  یتالمج  لقن  زا  سپ 
: دنراد یم  هضرع  ترضح  هب  ناشیا  .دنیوگ 

تسرد  (1) هریرح ناشیا  يارب  نم  دمآ ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  رادـید  هب  اهزور  زا  يزور  ادـخ  لوسر  : » هک داد  ربخ  ارم  نمیا  ّما 
«. دروآ ناشیا  دزن  امرخ  زا  یقبط  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  و  داب - همطاف )  ) وا رب  ادخ  دورد  مدرک - 

.ددزن دوب ، هرک  ریش و  نآ  رد  هک  یفرظ  زین  نم  : » تفگ نمیا  ّما  سپس 
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دندرک لیم  هریرح  نآ  زا  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  مدروآ  نانآ 
هرک اب  امرخ  نآ  زا  مالسلا ] مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و   ] سپس .دندیشون  ریش  نآ  زا  نانآ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  و 
یم بآ  نآ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  هکیلاح  رد  درک ، وشتسش  ار  شتسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپـس  .دندومرف  لوانت 

؛ تسیرگن مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هب  دیـشک و  تروص  هب  تسد  دـش  غراف  شتـسد  نتـسش  زا  یتقو  .تخیر 
شناتسد درک و  هلبق  هب  يور  سپس  تخود  نامـسآ  هب  رظن  یتّدم  سپـس  .میتفایرد  شا  هرهچ  رد  ار  ینامداش  نآ  رد  هک  ینتـسیرگن 

دـش و دـنلب  شا  هلاـن  دومن و  ینـالوط  ار  نتـسیرگ  سپ  تسیرگ ؛ یم  هکیلاـح  رد  داـتفا  هدجـس  هب  سپـس  دـنک ، اـعد  اـت  دوـشگ  ار 
شراب هک  ییوگ  تخیر ؛ یم  هرطق  هرطق  شیاهکشا  هکیلاح  رد  تخود  نیمز  هب  رظن  درک و  دنلب  رس  سپس  .تخیر  ورف  شیاهکـشا 

.دوب ناراب  دیدش 

لوسر زا  هک  هچنآ  رطاخ  هب  متـشگ  نیگهودنا  نانآ  اب  زین  نم  دندش و  تحاران  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  همطاف و  سپ 
مالسلا هیلع  یلع  دیماجنا ، لوط  هب  تلاح  نیا  یتقو  هکنیا  ات  دش ]؟ نینچ  ارچ   ] میـسرپب هک  دش  یم  ام  عنام  ناشیا  تهبا  .میدید  ادخ 

نایرگ ار  ناتنامـشچ  هاگ ] چـیه   ] ادـخ ادـخ !؟ لوسر  يا  دـنایرگ  ار  امـش  زیچ  هچ  : » دنتـشاد هضرع  ناشیا  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  و 
«. دومن مخز  ار  نامیاهلد  میدید ، امش  زا  ام  هک  یلاح  نآ  دنکن ،

یم امش  هب  نم  .مدوب  هدشن  نامداش  نآ  دننامه  زگره  هک  يرورس  مدش ؛ رورـسم  امـش  هب  نم  نم ! بوبحم  ود  يا  : » دومرف ترـضح 
دمآ و دورف  نم  رب  لیئربج  هک  دوب ] ماگنه  نیمه  رد  [ ؛ متفگ یم  ساپس  امش  هرابرد  نم  رب  شتمعن  رب  ار  دنوادخ  متسیرگن و 
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تردارب و هطـساو  هب  ار  وت  ینامداش  دـش و  هاگآ  دوب ، وت  نورد  رد  هچ  نآ  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دّـمحم ! يا  : » تشاد هضرع 
اـهنآ و نادـنزرف  ار و  ناـنآ  هک  داد  هدژم  يا  هّیطع  هـب  ار  وـت  درک و  ماـمت  وـت  رب  ار  تـمعن  سپ  تفاـیرد ، تا  هداوـن  ود  ترتـخد و 

.دزادنین ییادج  نانآ  وت و  نایم  هک  يا ] هنوگ  هب   ] دهد رارق  تشهب  رد  وت  اب  ار  اهنآ  نایعیش  اهنآ و  نارادتسود 

یم اطع  زین  اهنآ  هب  دوش ، یم  اطع  وت  هب  هک  روطنامه  دـننام و  یم  هدـنز  مه  اـهنآ  یناـم ، یم  هدـنز  وت  هک  هنوگ  ناـمه  تشهب ] رد  ]
هب ایند  رد  هک  تسا  یناوارف  ياهالب  رب  ربص  رطاخ  هب  اه  تمعن  نیا  .یشاب  هتشاد  ار  يدنمتیاضر  قوف  يوش و  یـضار  هکنآ  ات  ددرگ 

دنرادنپ یم  دنهد و  یم  تبسن  دوخ  هب  ار  وت  نید  هک  یمدرم  دنوش ؛ یم  شراتفرگ  مدرم  تسد  هب  هک  ییاه  یتخس  دسر و  یم  اهنآ 
...دنرودب وت  ادخ و  زا  هک  یلاح  رد  دنتسه ؛ وت  تّما  زا  هک 

دنوادخ هک  تسا  يزیچ  نیا  .دـتفا  یم  رود  مه ] زا   ] ناشیاهربق دوش و  یم  هدـنکارپ  ناشنداتفا  ورف  ياه  لحم  وت ] ترتع  ربمایپ ! يا  ]
.تسا هدومرف  رایتخا  اهنآ  ّقح  رد  وت  رطاخ  هب  اهنآ و  رطاخ  هب 

شیاضق هب  متفگ و  دمح  ار  يادخ  نم  سپ  وش »! یضار  شیاضق  هب  وگ و  ساپـس  شرایتخا  نیا  رطاخ  هب  ار  زع  ّلج و  دنوادخ  سپ 
«. مداد اضر  هدومن ، امش  قح  رد  هک  يرایتخا  دروم  رد 

لیئربج هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  بئاـصم  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  لوق  زا  نمیا  ّما  هاـگ  نآ 
یم هضرع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  هب  هک  دیامن  یم  لقن  ار  لیئربج  راتفگ  همادا  هاگ  نآ  .دوب  هدرک  رکذ  ترضح  نآ  يارب 

: دنک

زا یهورگ  نایم  رد  تارف  لـحاس  رد  دوش  یم  هتـشک  درک - هراـشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  شتـسد  اـب  و  وت - يرتخد  هون  نیا  اـّما  و 
وت و نادنزرف 
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تنانمـشد و رب  الب  يراتفرگ و  تهج  نیمه  هب  و   ) دوش یم  هدـناوخ  ـالبرک »  » هک ینیمزرـس  رد  وت ، تّما  زا  یناـبوخ  وت و  تیب  لـها 
كاپ نیمزرس ]  ] نآ دور .) یمن  نایم  زا  شترسح  دبای و  یمن  نایاپ  نآ  يراتفرگ  هک  يزور  رد  دوش ؛ یم  ناوارف  تنادنزرف  نانمشد 

.تسا تشهب  ياه  تشد  زا  نیمز و  ياه  هعقب  نیرت  تمرحاب  نیرت و 

نایئالبرک یناشیپ  رب  رون  ياه  هناشن 

ادهّشلادّیس ترضح  تداهش  نایرج  نوماریپ  ار  يرگید  بلاطم  لیئربج  لوق  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  نیا ، زا  سپ 
: دننک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  لیئربج  راتفگ  همادا  هاگ  نآ  .دنیوگ  یم  دنیامرف و  یم  نایب  مالسلا  هیلع 

رد ّتین  اب  هن  راتفر و  اب  هن  راتفگ  اب  هن  نانآ ] ، ] دنـسانش یمن  ار  ناـنآ  راّـفک ، هک  دزیگنا  یمرب  ار  وت  تّما  زا  یهورگ  دـنوادخ  سپس 
اپ هب  نادیهش  دّیس  ربق  يارب  يا  هناشن  تشد ، نآ  رد  دننک و  یم  نفد  ار  ادهش )  ) اهنآ ياهندب  نانیا ] ، ] دنا هدوبن  کیرش  اه  نوخ  نآ 

رازه دص  نامـسآ  ره  زا  بش  زور و  ره  .يراگتـسر  هب  نانمؤم  ندناسر ]  ] يارب یببـس  دشاب و  قح  لها  يارب  یمچرپ  هک  دـنراد  یم 
زا دـننک و  یم  حـیبست  وا  دزن  ار  دـنوادخ  دنتـسرف و  یم  دورد  ادهّـشلادّیس )  ) وا رب  دـنریگ و  یم  رب  رد  ار  فیرـش ] ربـق   ] نآ هتــشرف 
زا ینارئاز ] [ ؛ دـنراگن یم  دـنا  هدـمآ  وا  ترایز ]  ] هب رئاز  ناونع  هب  هک  یناسک  ياـهمان  دـنبلط و  یم  ترفغم  شنارئاز  يارب  دـنوادخ 

نادناخ ناشناردپ و  ياه  مان  دنا و  هدـش  مرح ] نآ   ] یهار ترایز ،]  ] نآ هطـساو  هب  وت ، ادـخ و  هب  نتـسج  بّرقت  يارب  هک ]  ] وت تّما 
[. دوش یم  هتشاگن  ناگتشرف  طسوت  زین   ] ناشیاهرهش ناشیاه و 
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یف َعَطَـس  ِهَماـیِقلا  ُموَی  َناَـک  اذِإَـف  ِءاـیبنألا » ِریَخ  ِنبا  ِءادَـهُّشلا َو  ِریَخ  ِربَـق  ُِرئاَز  اذَـه  : » ِهللا ِشرَع  ِروـُن  ِمَسیِمب  مِهِهوُـجُو  یف  َنوُمِـسُوی  َو 
.ِهب َنُوفَرُعی  مِهیَلَع َو  ُّلُدَی  ُراَصبَألا  ُهنِم  یشغَت  ٌرُون  ِمَسیملا  َِکلذ  َِرثَأ  نِم  مِهِهوُجُو 

ِمَـسیملا َِکلذ  نَم  ُطِقَتَلن  ُنَحن  ُهُدَدَـع َو  یـصُحی  َالاَم  ِهللا  ِهَِکئالَم  نِم  انَعَم  اَنَماَمأ و  ٌِّیلَع  َلیئاکیم َو  َنَیب  ِینَیب َو  ُدَّمَُحم  ای  َِکب  ّینَأَـک  َو 
وَأ ُدَّمَُحم  ای  َكَربَق  َراز  نَِمل  ُهُؤاطَع  ِهللا َو  ُمکُح  َِکلذ  .ِهِِدئادَش و  ِموَیلا َو  َِکلذ  ِلوَه  نِم  ُهللا  ُمُهَیِجُنی  یَّتَح  ِِقئالَخلا  ِنَیب  نِم  ِهِهجَو  یف 

.َّزَع َّلَج َو  ِهللا  َریَغ  ِِهب  ُدیُریال  َکیَطبِس  َربَق  وَأ  َکیخَأ  َربَق 

نیرتهب ربق  رئاز  نیا  «[ » هدش هتشاگن  نآ  هب  هک   ] دننز یم  يا  هناشن  ادخ  شرع  رون  زا  يراذگ  ناشن  هب  اهنآ  راسخر  رد  ناگتـشرف ]  ] و
هک دـشخرد  یم  يرون  هناشن  نآ  رثا  زا  اهنآ  ياه  تروص  رد  دـسر ، یم  ارف  تمایق  زور  یتقو  سپ  .تساـیبنا » نیرتهب  رـسپ  ادـهش و 

دنوش و یم  هتخانـش  رون ]  ] نادب نانآ  دـهد و  یم  ناشن  ار  راّوز )  ) اهنآ رون ،] نیا   ] .دوش یم  رپ  نآ  شـشخرد ] تّدـش   ] زا ناگدـید 
کئالم زا  يرامش  یب  دادعت  ام  هارمه  تسام و  لباقم  مالـسلا  هیلع  یلع  یلیئاکیم و  نم و  نایم  هک  منیب  یم  ار  وت  دّمحم ! يا  ییوگ 

زا ار  راّوز )  ) اه نآ  دـنوادخ ، هکنیا  ات  مینک  یم  ادـج  قیالخ  نایم  زا  دـشاب  شا  هرهچ  رد  هناشن  نآ  هک  ار  سکره  ام  .دنتـسه  ادـخ 
ربق ای  دّمحم -! يا  ار -  وت  ربق  هک  یـسک  يارب  تسوا  ياطع  دنوادخ و  مکح  نآ ، .دـهد و  یم  تاجن  زور ]  ] نآ ياهیتخـس  سرت و 

هداون ود  ربق  ای  تردارب 
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.دشاب هتشادن  ّلجوّزع  دنوادخ  ياضر  زج  يدصق  ترایز ] نیا  هب   ] هکیلاح رد  دیامن ؛ ترایز  ار  تا  يرتخد 

دزن مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ندروخ  تبرـض  زا  سپ  هک  دـننک  یم  لقن  ردارب  راـگدای  يارب  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح  سپس 
یم تسود  هدرک و  تیاور  میارب  نانچ  نینچ و  نمیا  ّما  ناج ! ردپ  : » مدرک ضرع  .مدید  ناشیا  هرهچ  رد  ار  گرم  رثا  متفر و  ناشیا 

ات دبای  یم  همادا  ثیدح  سپـس  تفگ .» وت  اب  نمیا  ّما  هک  تسا  نامه  ثیدـح  : » دـندومرف ناشیا  مونـشب .» امـش  زا  ار  نآ  هک  متـشاد 
هناش رب  نآ  بلط  رد  لاسکی  رگا  شاب  هاگآ  ار و  ثیدح ]  ] نآ ریگب ! ایب  : » دنیامرف یم  يوار  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نآ ، نایاپ  رد  هکنآ 

.تسا تیاور  نیا  شزرا  تلزنم و  تفارش و  زا  هیانک  شیامرف  نیا   (1) «. دوب مک  يدومیپ  یم  هار  رتش  ياه ) ناهوک   ) ياه

هدارا دنوادخ  هک  هتشارفارب  تسا  یمچرپ  البرک  .تسا  هدمآ  نآ  تشگلُگ  هب  هتخوسلد  رئاز  هک  تسا  تشهب  زا  یتشد  البرک  يراب ،
رد تسا  يا  هطقن  تسا و  قح  لها  يامن  هلبق  تمایق ، مایق  ات  اـه ، بلق  هبعک  نیا  .ددرگ  رتزیزع  زور  هب  زور  (2) و  دنامب اپ  هب  هدومرف 

.دهدنک لد  کئالم ، هک  نیمز 
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.تارایّزلا لماک  زا  لقن  هب  ج 45 ص 179-183 ، راونالاراحب : - 1
شالت ینامدرم  : » دندومرف لقن  لیئربج  لوق  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  نیمه  لالخ  رد  - 2

ار نآ  رثا  دـنرادرب و  ناـیم  زا  ار  ربق  نآ  هناـشن  هک  دـنا - هتفرگ  رارق  ادـخ  مشخ  تنعل و  دروم  قح  هب  هک  یناـسک  زا  درک - دـنهاوخ 
هب راونالاراحب  باتک  رد  ترابع  نیا  دهد !» یمن  رارق  یهار  راک ]  ] نآ يوس  هب  ناشیا  يارب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اّما  دننک ، دوبان 

همیمـض تیاوور  نیتسخن   ) تارایّزلا لماک  باتک  رد  اـما  ...َربَقلا » َکـِلذ  َمسَر  اوُفعَی  نَأ  ...ُساـنُأ  ُدِجَیَـس  : » تسا هدـمآ  تروص  نیا 
نکمم نیاربانب  .دسر  یم  رظن  هب  رت  حیحص  ترابع ، قایس  هب  هجوت  اب  هک  هدش  طبض  ُدِهَتجَیَس » «، » ُدِجَیَـس  » ياج هب  باب 88 ) هب  هدش 

.دشاب ناخسان  وهس  لاکشا ، أشنم  تسا 
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رّونم حیرـض  درگادرگ  هک  دنتـسه  یناگتـشرف  زا  هتـسد  کی  اـهنت  هتـشرف - رازه  دـص  ینامـسآ  ره  زا  کـلم - رازه  دـصتفه  .دـننآ 
دـنرگنب و ترـضح  نآ  راّوز  هب  هک  دـنراد  ّتیرومأم  نانیا  .دـننک  یم  كّربت  شرهاـط  تبرت  هب  رپ  لاـب و  دـنا و  هدز  هقلح  ینیـسح ،

.دنیامن تبث  ار  ناشیاهرهش  یتح  ناشیوخ و  ناردپ ، اهنآ ، قیقد  تاصّخشم 

هللادبعابا ترـضح  ترایز  هناشن  رئاز ، هرهچ  رد  نآ  اب  هک  دنراد  رون  زا  يراذگ - ناشن  مَسیِم -»  » کئالم نیا  یماسا ، تبث  رب  هوالع 
رـشحم لـها  ناـیم  رد  تماـیق  زور  دوش  یم  ثعاـب  لوبقم ، رئاز  هراـسخر  رد  رون  نیا  ندراذـگ  .دـنیامن  یم  کـح  ار  مالـسلا ، هیلع 

يور زا  راگدرورپ ، بّرقم  هتـشرف  ود  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  هارمه  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  .دـشاب  صخاـش 
هیلع هللا  یّلص  ادخ  لوسر  فطل  هب  رـشحم ، ياه  يراوشد  ساره و  هنوگ  نیا  .دنـشخب  یم  شتاجن  دننک و  یم  شیادیپ  هناشن  نیمه 

.دناسر یم  تشهب  هب  ار  لوبقم  رئاز  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  تکرب  هب  دنیشن و  یم  ورف  مّلس  هلآ و  و 

خزود زا  تاجن  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رئاز 

هراشا

تشز ور و  هیس  ردقنآ  تسا  نکمم  نمؤم  راّوز  یخرب  .دریگن  تروص  راّوز  همه  اب  يراتفر  نینچ  دراد  ناکما  هک  تسا  نشور  هتبلا 
ادهّـشلادّیس قح - هعـساو  تمحر  هک  تسا  دـیما  ماگنه  نیا  رد   (1) .دـنوش مّنهج  دراو  ناهانگ  زا  ریهطت  يارب  ًاـتیاهن  هک  دنـشاب  وخ 

مرتسا مزال  هک  ینامز  زا  رتدوز  ار  وا  دسرب و  شداد  هب  هداد  ماجنا  رئاز  هک  یترایز  رطاخ  هب  مالسلا - هیلع 
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، مود شخب  مالسلا ، هیلع  رـصع  ماما  تفرعم  باتک  رد : دیرگنب  ار  تاحیـضوت  تالیـصفت و  ص 305 . يرکسعلا ، مامالا  ریـسفت  - 1
مراهچ لصف 
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.دشخب ياهر  دنامب ، خزود  رد 

لها خویـش  زا  سانـش و  ثیدـح  مان و  بحاص  ياملع  اهقف و  زا  یکی  زا  دوخ  بتک  زا  یکی  رد  هللا  همحر  سوواـط  نبدّیـس  موحرم 
لقن هبقع  نبدواد  نبدّمحم  مان  هب  يدرف  زا  هدوب - هتـشاگن  ترایز  هنیمز  رد  یباتک  هک  یّمق  دواد  نبدمحا  نبدّـمحم  بانج  - (1) مق

: هک دنک  یم 

یم ترایز  هام  ره  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما ] : ] تفگ وا ]  ] .دـش یم  هتخانـش  دّـمحم  نب  یلع  ماـن ]  ] هب هک  میتشاد  يا  هیاـسمه 
دش عقاو  یتلاح ]  ] نم رب  سپس  .مدنامزاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز ]  ] زا یتّدم  دش و  فیعض  ممسج  تفر و  الاب  مّنس  سپس  مدرک ،

فرظ رد  مدمآ و  نوریب  هدایپ  متشاداو و  ترایز ] هب  نتفر  هب   ] ار دوخ  سپ  .تسا  نم  رمع  لاس  نیرخآ  لاس ،]  ] نآ مدیـشیدنا ]  ] هک
رد  ] ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  .مدـیباوخ  مدـناوخ و  تراـیز  زاـمن  تعکر  ود  مداد و  مالـس  سپ  .مدیـسر  ـالبرک ] هـب   ] زور دـنچ 

ضرع يدوب »؟ راکوکین  نم  هب  هکیلاح  رد  يدرک  اـفج  نم  هب  ارچ  یلع ! يا  : » دومرف نم  هب  دـش و  جراـخ  ربق  زا  هک  مدـید  بواوخ ]
رخآ لاس  لاس ]  ] نیا مشیدـنا ] یم   ] هک دـش  عقاو  یتلاح ]  ] نم رب  هتـشگ و  هاتوک  میاهماگ  هدـش و  ناوتاـن  مندـب  نم ! ياـقآ  : » مدرک
امـش دوـخ  زا  ارنآ  مراد  تسود  هک  هدـش  لـقن  يزیچ  امـش  زا  مدـمآ و  امـش  دزن  ییاـهزور ، رد ] هار  ندوـمیپ  زا  سپ   ] .تـسا مرمع 

: هک هدش  تیاور  امش  زا  متشاد : هضرع  وگب ،» : » دندومرف مونشب .»

ِهتافَو َدَعب  ُُهترُز  ِهتایَح  یف  ینَراز  نَم 

.4 ار وا  شگرم  زا  سپ  دنک  ترایز  شتایح  نامز ]  ] رد ارم  سکره 

74 ص :

یشاّجن ص 384. لاجر  یّلح ص 162 ، همالع  لاجر  دواد ص 292 ، نبا  لاجر  هب  دینک  عوجر  - 1
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.منک یم  رادید 

: هک نک  تیاور  نم  زا  ...هلب  دندومرف :

(1) ُُهتجَرخَأ ِراّنلا  ِیف  ُُهتدَجَو  نِإ  ِهتافَو َو  َدَعب  ُُهترُز  ِهتایَح  یف  ینَراز  نَم 

یم شنوریب  شمتفای  مّنهج ]  ] شتآ رد  رگا  میامن و  یم  شرادـید  شتافو  زا  سپ  نم  دـنک  ترایز  شتایح  ناـمز ]  ] رد ارم  سکره 
.مروآ

- تسا هدمآ  بوتکم  نیا  تایاور  رد  هک  شیاسآ - هب  تراشب  همه  نآ  اب  : » هک تسا  نیا  دـسر  یم  نهذ  هب  اج  نیا  رد  هک  یـشسرپ 
دّدـعتم ياه  نایب  اب  تیب  لها  تایاور  هکنآ  هب  هّجوت  اـب  : » رگید ناـیب  هب  تسا »؟ هیجوت  لـباق  هنوگچ  خزود  شتآ  رد  رئاز  يراـتفرگ 

هب ترـضح  نآ  رئاز  تسا  نکمم  روطچ  دـنا ؛ هداد  هدـعو  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  رئاز  هب  ار  يورخا  ياه  تّقـشم  زا  نتفاـی  ینمیا 
»؟ دنناهرب شتآ  زا  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دشاب  زاین  هکنآ  ات  دتفیب ، خزود 

جاح هللا  هیآ  موحرم  مالسلا - هیلع  ادهّشلادّیس  ترضح  هتخوسلد  هیقف  نقتم  نیریش و  نایب  زا  يدیلک  مهم و  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 
.مرفعج خیش 

75 ص :

نیمه رد  دّیس  موحرم  زا  ار  تیاور  نیا  لیاسولا  كردتـسم  باتک  رد  يرون  نیـسحازریم  موحرم  هیقاولا ص 75 و 76 ، عورّدلا  - 1
سواط نبا  موحرم  لئاّسلا » حالف   » باتک زا  ارنآ  یـسلجم  موحرم  اما  لیاسولا ج 10 ص 403 ) كردتسم   ) تسا هدومرف  لقن  باتک 

ود درادـن  دوجو  لـئاّسلا  حـالف  دوجوم  هخـسن  رد  تیاور  نیا  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  و  ص 16 .) راونالاراحب ج 101   ) دـنا هدومن  لـقن 
دوب هدش  طبض  زین  نآ  رد  تیاور  نیا  هک  دنا  هتشاد  لئاّسلا  حالف  زا  يا  هخـسن  یـسلجم  موحرم  ای  تسا : حرطم  هراب  نیا  رد  لامتحا 

یفّرعم لئاّسلا  حالف  ار  تیاور  ردـصم  هابتـشا ، هب  نآ ، ياـج  هب  اـما  دـنا  هدومرف  لـقن  هیقاولا » عورّدـلا   » زا ار  تیاور  مه  ناـشیا  اـی  و 
.ملاعلا هللاو  .دنا  هدومرف 
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.دوش هدیواک  حیرشت و  ّتقد  هب  بلطم  داعبا  ات  میریگ  یم  ددم   (1)« هّینیسحلا صئاصخ   » فیرش باتک  رد  يرتشوش -

تادابع تبثم  ریثأت  عنام  ناهانگ ؛

تدابع هک : تسا  نآ  ریبعت  نیا  زا  روظنم  .دـنک  یم  یفّرعم  یـضتقم »  » ناونع هب  ار  حـلاص  لامعا  راثآ  دوخ ، ثحب  يادـتبا  رد  ناشیا 
یم  » .دراد دوجو  نآ  رد  هّوقلاب  تروص  هب  هک  دنتـسه  یجیاتن  تدابع  ره  راثآ  .دراد  ار  هنوگنیا  يراذـگرثا  ّتیلباق  تیفرظ و  صاخ 

.دشاب هدرکن  دس  ار  نآ  هب  ندیسر  هار  یعنام  هکنآ  طرش  هب  تفای ؛ تسد  نآ  راثآ  هب  تدابع ، کی  ماجنا  اب  ناوت »

: تسا مزال  طرش  ود  تدابع ، کی  يراذگرثا  يارب  بیترت  نیا  هب 

.عنام دوبن  مود  یضتقم و  دوجو  تسخن 

نآ يارب  ار  صاخ  راثآ  نآ  هک  دوش  یمن  ثعاب  دـش ، نآ  هّوق  ندیـسر  ّتیلعف  هب  تدابع و  کی  يراذـگرثا  زا  عنام  يزیچ  رگا  هّتبلا 
بولطم رثا  دـهاوخب  ییوراد  رگا  .دـننک  یم  هیبشت  اهوراد  رثا  هب  ار  تدابع  رثا  بلطم ، رتهب  میهفت  يارب  ناشیا  .مینادـن  تباث  تدابع 
رظندروم يوراد  دراذگن  هک  دشاب  رامیب  ندب  رد  یعنام  رگا  .تسا  بسانم  طیارـش  دوجو  دنمزاین  دراذگب ، ياج  هب  ندب  رد  ار  دوخ 

میوش یمن  رکنم  ار  رظن  دروم  يوراد  رثا  هکنآ  دوجو  اب  بیترت ، نیا  هب  .تشاذگ  دهاوخن  ار  دوخ  ریثأت  وراد  نآ  ًاعبط  دنیشنب ، رثا  هب 
( .هب طرش  مهم ، ضرف  شیپ  کی  ناونع  هب  اّما ،

76 ص :

ار هتجرخا » راّنلا  یف  هتدـجو  نا  و   » ثیدـح شیاهتنا  رد  هک  تسا  یباب  نامه  نیا   ) مود باـب  متفه ، ناونع  هّینیـسحلا ، صئاـصخ  - 1
( .دنا هدرک  لقن 
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.میناد یم  هار  ّدس  دوبن  ار  نآ  ندیسر  ّتیلعف 

رد عناوم  دـسر ، یم  ناهانگ  تادابع و  راثآ  ندـش  رهاظ  هب  تبون  نآ ، زا  سپ  ای  گرم ) زا  شیپ   ) راـضتحا لاـح  رد  یتقو  هنوگنیا ،
عناوم مه  رگا  .دریگ  یم  تروص  رتعیرس  درف  تاجن  دنـشاب ، رتمک  تادابع  يراذگرثا  عناوم  هچره  .دنریگ  یم  رارق  تایـضتقم  ربارب 

دایز مکحم و  ردقنآ  تادابع ، ریثأت  عناوم  تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  دننک  یم  رترود  تداعس  زا  ار  وا  دنـشاب ، تایـضتقم  زا  رت  نوزف 
رد یگنادواج  هب  ار  وا  دنوش و  درف  نامیا  بلس  بجوم  ناوارف ، ناهانگ  تسا  نکمم  زین  .دننک  وحم  ار  اهنآ  راثآ  یّلک  هب  هک  دنـشاب 

.دننک التبم  خزود  باذع 

تمایق ات  گرم  لحارم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ییاقآ  هب  دیما 

یم اهتدابع - نیرت  شخب  دیما  زا  یکی  ناونع  هب  مالسلا - هیلع  ادهّشلادّیس  ترـضح  ترایز  تلیـضف  ثحب  دراو  همدقم  نیا  اب  ناشیا 
.دنوش

نایم زا  ار  دّدعتم  عناوم  تشاد  دیما  ناوت  یم  هک  دنعیـسو  ردقنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  لیاضف  راثآ و  ناشیا ، رظن  قباطم 
هلحرم رد  هک  دراد  دوجو  دیما  نیا  نانچمه  دریگ ، رارق  اهنآ  يراذـگرثا  ربارب  رد  هلحرم  کی  رد  عناوم  رگا  رگید  ریبعت  هب  .دـنرادرب 

هیلع ادهّـشلادّیس  ترایز  لـیاضف  تاـکرب و  هب  نتفاـی  تسد  يارب  ناـشیا  سپـس  .دـنوش  درف  تاـجن  هیاـم  تکرب  رپ  راـثآ  نیا  رگید 
، دـنریگ یم  ار  لیاضف  نیا  ریثأـت  يولج  درف  ياـه  یتشز  ناـهانگ و  یتقو  هلحرم  ره  رد  .دـننک  یم  میـسرت  ار  هلحرم  تفه  مالـسلا ،

لیلحت ساسارب  ار  هناگتفه  لحارم  نیا  .دراد  دوجو  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترایز  رثا  رد  یـصالخ  هب  دـیما  دـعب ، ماگ  رد  ناـنچمه 
.مینک یم  حرطم  تایاور  هب  دانتسا  اب  ناشیا و 

77 ص :
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تکرب هب  دناوت  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  هدش ، حرطم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يوس  زا  هک  يزیگنا  لد  ياه  تراشب  ساسارب 
هب رگا  .دورب  ایند  زا  كاپ  هدش ، هداز  شردام  زا  هک  يزور  دننامه  دبای و  تسد  ترـضح  نآ  راّوز  هجرد  نیرت  یلاع  هب  ترایز  نیا 

ناگتفای تاـجن  هرمز  رد  هک  دراد  دوجو  دـیما  نیا  هلحرم  تفه  رد  دـشن ، شبیـصن  یتداعـس  نینچ  شیاـه  یتشز  ناـهانگ و  رطاـخ 
.دریگ رارق  هللادبعابا  ترضح 

نکمم  (1) .دنک يریگتسد  وا  زا  خزرب  زاغآ  گرم و  يادتبا  نامه  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هک  تسا  نآ  تسخن : هلحرم 
يراودیما دش  ینیسح  تیانع  نیا  زا  عنام  درف ، ياه  یتشلپ  رگا   (2) .دنیایب دوخ ، رئاز  رادید  هب  نداد  ناج  مد  رد  ترضح  نآ  تسا 

.دوب دهاوخ  دعب  هلحرم  هب 

نیا ندوـب  رتدوز  اـی  رترید  هّتبلا  .دـنوش  وا  سرداد  خزرب  راـگزور  رد  مالـسلا  هـیلع  هللادـبعابا  ترـضح  هـک  تـسا  نآ  مود : هـلحرم 
هاگ عناوم  نیا  .دننک  هاتوک  ترضح  نآ  ناماد  زا  ار  درف  تسد  دنناوت  یم  هک  یعناوم  تسا ؛ عناوم  تّدش  نازیم  هب  هتـسب  يریگتـسد 

هتسب درف  دیما  تروص  نیا  رد  .دنراد  یم  هگن  یهلا  باذع  رد  خزرب  رد  شتماقا  نامز  لوط  رد  ار  درف  هک  دنبای  یم  تّدش  اجنادب  ات 
.د.دوب دهاوخ  رشحم  مّوس  هلحرم  هب 

78 ص :

مالـسلا هیلع  ادهّـشلادّیس  لوبقم  رئاز  نفد  نفک و  عییـشت و  رد  کئالم  دش ، لقن  نیا  زا  شیپ  هک  یتیاور  ساسارب  لاثم  ناونع  هب  - 1
یم شرافس  زین  ریکن  رکنم و  هب  .دراد  یم  ناما  رد  ربق  راشف  زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  .دننک  یم  رافغتسا  وا  يارب  دنیوج و  یم  تکرش 

ح3) باب 56 ، تارایّزلا ، لماک   ) .دننک ارادم  وا  اب  هک  دوش 
اهنآ نمـض  رد  رئاز  هک  میا  هدرک  لـقن  ار  نابعـش  همین  زور  بش و  رد  ادهّـشلادّیس  تراـیز  زا  ییاـهزارف  لاـقم ، نـیا  ياـهتنا  رد  - 2

ار اه  یهاوگ  نیا  ترضح  نآ  هک  دراذگ  یم  رارق  ناشیا  اب  دراپس و  یم  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  ییاه  یهاوگ  اه و  تداهش 
.دنهد لیوحت  وا  هب  ناشروضح ، رد  وا  حور  ضبق  ماگنه  رد 
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رـشحم لها  نایم  رد  لیئربج  هارمه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  ، (1) تایاور ساسارب  هک  تسا  یماـگنه  مّوس : هلحرم 
ناگتـشرف هک  تسا  يا  هناشن  نامه  نیا ، .دـنراد  یناـشیپ  رب  رون  هناـشن  هک  دـنیامرف  یم  یـسانشزاب  ار  ینارئاز  دـننک و  یم  وجتـسج 

نیرتهب دـنزرف  ادهـش و  نیرتهب  ربق  رئاز  نیا  : » هدـش هتـشون  نآ  رب  .دـنا  هدومن  کح  رئاز  نیبج  رب  رون  زا  يراذـگ  ناشن  اب  راگدرورپ 
تمایق ياهـساره  اهیراوشد و  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  طّسوت  دـشاب ، هتـشاد  یناشن  نینچ  هک  یـسک  تسا .» ءایبنا 

.دبای یم  یئاهر 

رشحم ياه  یتخس  زا  سرت  هب  نانچمه  درف  تروص  نیا  رد  .دنک  وحم  ار  رون  هناشن  نیا  رثا  ناهانگ ، تملظ  تسا  نکمم  مه  زاب  اّما 
.دسر مراهچ  هلحرم  هب  تبون  ات  تشاد  هاگن  نشور  دوخ  ریمض  رد  دیاب  ار  دیما  غارچلچ  زونه  اّما  .دنام  یم  التبم 

: دوش یم  ادن  رشحم  رد  هک  تسا  یماگنه  مراهچ : هلحرم 

لاعتم دـنوادخ  زج  هک  دوش  یم  هتخارفا  مدرم  زا  ییاـه  ندرگ  سپ  مّلـس ؟ هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ  نادـناخ  نایعیـش  دـنیاجک 
نیـسح ربق  راّوز  دنیاجک  : » دهد یم  رـس  ادن  يا  يدانم  سپـس  .دنزیخ  یم  رب  مدرم  زا  یهورگ  سپ  .دناد  یمن  ار  اهنآ  دادـعت  یـسک 

اهنآ دیریگب و  دیا  هتشاد  تسود  هک  ار  سکره  تسد  : » دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب  هک  دنزیخ  یمرب  يرایسب  نامدرم  سپ  مالسلا »؟ هیلع 
ارم ینالف  : » دیوگ یم  وا  هب  یـسک  هک  اج  نآ  ات  .دریگ  یم  هتـشاد  تسود  هک  ار  هک  ره  تسد ] رئاز   ] درف دیربب ،» تشهب  يوس  هب  ار 

.تنودب دنک  یم  تشهب  دراو  ار  وا  سپ  متساخرب .» وت  يارب  مارتحا  هب   ] زور نالف  هک  منامه  نم  یسانش ؟ یمن 
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(1) .ددرگ شعنام  دراد و  زاب  يریگتسد ] نیا  زا   ] ار وا  يزیچ  هکنآ 

راّوز يریگتـسد  دنراذگن  وا  ناهانگ  دـیاش  یتح  .دراد  زاب  نارگید  يریگتـسد  زا  ار  وا  هک  دـشاب  نانچ  درف  ناهانگ  تسا  نکمم  اّما 
هب شدـیما  دـهد و  یم  تسد  زا  مه  ار  هلحرم  نیا  رد  تاجن  ّتیلباـق  تروص  نیا  رد  .دوش  شلاـح  لـماش  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا 

.دوش یم  لوکوم  مجنپ  هلحرم 

: دوش یم  هدادرس  رشحم  رد  هک  تسا  يا  هژیو  يادن  تقو  مجنپ : هلحرم 

ار اهنآ  دادعت  یسک  لاعتم  دنوادخ  زج  هک  دوش  یم  دنلب  مدرم  زا  ییاهندرگ  سپ  مالـسلا ؟» امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نارئاز  دنیاجک  »
یم دیتساوخ »؟ یم  يا ] هرهب   ] هچ مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  رطاخ ]  ] هب : » دیوگ یم  ناشیا  هب  يدانم ] نآ   ] سپ .دناد  یمن 

مالـسلا و هیلع  یلع  ّتبحم  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ّتبحم  رطاخ  هب  میدـمآ  وا  ترایز  هب  اراـگدرورپ ! : » دـنیوگ
سپ دندش .» بکترم  وا  ّقح  رد  هک  یتایانج ]  ] نآ رطاخ  هب  مالسلا ؛) هیلع  نیسح  ماما   ) وا يارب  ّتقر ] و   ] رهم مالـسلا و  اهیلع  همطاف 
هجرد رد  امـش )  ) هک دـیدنویپب  اهنآ  هب  سپ  .مالـسلا  مهیلع  دننیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دّـمحم و  نیا  : » دوش یم  هتفگ  اـهنآ  هب 

هیلع و هللا  یّلص  ادخ  لوسر  مچرپ  يوس  هب  سپ  دیدنویپب .»! مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مچرپ  هب  .دیتسه  ناشیا  اب  اهنآ 
یم دراو  تشهب  هب  یگمه  هکنآ  ات  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  مچرپ  هکیلاح  رد  دننآ ؛ راس  هیاس  رد  دـنور و  یم  مّلـس  هلآ و 

.1(2)[ .دنوش یم  تشهب  دراو  هنوگ  نیا  و   ] دنریگ یم  رارق  نآ  تشپ  پچ و  تسار و  زا  مچرپ و  نآ ]  ] يور اشیپ  سپ  .دنوش 
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: دیامرف یم  تیاور  لقن  زا  سپ  يرتشوش  رفعج  خیش  هللا  هیآ  موحرم 

مّلـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دیا  هداتفا  ورف  تیلباق  نیا  زا  اّما  دیا  هدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  رگا  ناراکهنگ ! يا 
دیرادن مه  ار  نیا  تیلباق  رگا  دنریگب ، اهـساره  زا  تاجن  يارب  ار  ناتناوزاب  هک ] دیرادن  ار  تقایل  نیا  رگا  ، ] دنیایب ناتیوس  هب  لیئربج 

؛ دیوش قحلم  مچرپ  نیا  هب  دـیزیخ و  اپ  هب  دوخ  .دـینک  تباجا  ارادـن  نیا  سپ  دـیوش ، دراو  تشهب  هب  دـیریگب و  ار  یـسک  تسد  هک 
.تسا مچرپ ]  ] نآ تشپ  هک  دیشاب  یسک  نیرخآ  دنچره  دیریگب ؛ رارق  نآ  تشپ  دنچره  .دوش  هداد  هزاجا  امش  هب  هکنآ  زا  سپ 

زا ار  رشحم  يدانم  هب  نداد  خساپ  يان  هک  دنشاب  هدرک  ریگ  نیمز  ار  ناسنا  نانچ  تیـصعم  ياهریجنز  لُغ و  تسا  نکمم  مه  زاب  اّما 
.تسه يراودیما  ياج  تاجن ، يارب  زونه  دوجو  نیا  اب  .دنریگب  وا 

ترـضح نایملاع  يوناب  هک  تسا  ینامز  نآ  .تسا  گرزب » يراودـیما  تلاـح  ، » خیـش موحرم  ریبعت  هب  هاگتـسیا ، نیا  مشـش : هلحرم 
ار ترضح  نآ  دورو  ّتیفیک  لیصفت  هب  هکنآ  زا  سپ  خیش  موحرم  .دنراذگ  یم  رشحم  رد  كرابم  مدق  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص 

: دیامن یم  شرازگ  هماگنه  نآ  رد  ار  لاعتم  يادخ  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يوگتفگ  دنک ، یم  نایب 

وت زا  ار   ] منایعیـش تاجن ] ! ] نم راگدرورپ  : » دـنراد یم  هضرع  ناشیا  سپ  هاوخب !» ار  تتجاـح  همطاـف  يا  : » دراد یم  هضرع  لـیئربج 
نایعیش تاجن ] ! ] نم راگدرورپ  : » دنراد یم  هضرع  سپس  مدیـشخب .» ار  نانآ  کنیا  : » دیامرف یم  ّلجوّزع  يادخ  سپ  مهاوخ .»] یم 

! نم راگدرورپ  : » دنیامن یم  ضرع  سپس  مدیشخب .» ار  نانآ  نونکا  مه  : » دیامرف یم  دنوادخ  مبلط .»] یم  وت  زا  ار   ] منادنزرف
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وا تخیوآ ، وت  ناماد  هب  تسد  هک  سکره  سپ  ورب ! رشحم ] هب  : »] دیامرف یم  ادخ  سپ  مهاوخ .»] یم  ار   ] منایعیـش نایعیـش  تاجن ] ]
(1) «. تسا تشهب  رد  وت  اب 

رارق ترضح  نآ  نایعیـش  هرمز  رد  هن  شیاه  یهایـسور  هطـساوب  رئاز  تسا  نکمم  دندقتعم : تارابع ، نیا  لقن  زا  سپ  خیـش  موحرم 
فطل ناـماد  هب  تسد  هک  دـشاب  یناـسک  زا  دـناوت  یم  تروص  نیا  رد  .دوـش  هتخانـش  راوـگرزب  نآ  نادـنزرف  نایعیـش  زا  هن  دریگ و 

ترضح رشحم ، هعیفش  هب  لّسوت  قیداصم  نیرتهب  زا  مالسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  ترایز  .دنیوج  یم  هانپ  ناشیا  هب  دنزیوآ و  یم  یمطاف 
.دنراد ناشنیسح  هب  طوبرم  روما  هب  یّصاخ  تیانع  دننام  یب  يوناب  نآ  نوچ  تسا ، مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص 

اهیلع یمطاـف  تاـفتلا  ناـماد  زا  ار  وا  ساـمتلا  تسد  رئاز ، ياـه  يراـک  تشز  هک  دراد  دوجو  ناـنچ  مه  لاـمتحا  نیا  دوجو  نیا  اـب 
هللادبعابا شیالوم  ییاقآ  زا  دیابن  زین  تلاح  نیا  رد  یّتح  یلو  دوش  یم  هدنکفا  شتآ  رد  رئاز  بیترت  نیا  هب  .دننک  هاتوک  مه  مالـسلا 
.تسا یقاب  زونه  رگید  يا  هلحرم  هک  ارچ  دش ، سویأم  ترضح  نآ  تفوطع  رهم و  زا  دیابن  نانچمه  .دنک  دیما  عطق  مالسلا  هیلع 

یم خُر  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترضح  راّوز  نیرتراک  هانگ  نیرت و  تسپ  يارب  هک  تسا  يا  یـصالخ  تلاح ، نیـسپاو  متفه : هلحرم 
نیرخآ نیا  مروآ .» یم  شنوریب  مبایب ، شتآ  رد  ار  دوخ  رئاز  رگا  : » دـنا هدومرف  دوخ  ترـضح  نآ  میدومن  لـقن  نیا  زا  شیپ  .دـهد 

تا.ددنب دیما  شیالوم  يریگتسد  هب  دناوت  یم  رئاز  هک  تسا  يا  هلحرم 
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نیا دوش  یم  هتفرگ  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  هب  دانتـسا  اـب  يرتشوش ، رفعج  خیـش  موحرم  نانخـس  عومجم  زا  هک  يا  هجیتن 
، ناهانگ بیترت  نیا  هب  .دنربب  نایم  زا  فلتخم  فقاوم  رد  ار  مالسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  ترایز  رثا  دنناوت  یم  ناسنا  ناهانگ  هک : تسا 

.دنناسرب مّنهج  هب  ار  وا  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  دنزادنا  یم  ریخأت  هب  ار  رئاز  نتفای  تاجن 

ییاهر يارب  زین  دیما  نیمه  یّتح  یهلا ، ياهدیعو  قبط  دشاب ، هتفر  ایند  زا  نامیا  یب  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  رئاز  هدرکان  ییادـخ  رگا 
اب رئاز ، رگا  اّما  .دـننادواج  باذـع ، رد  نامیا  یب  دارفا  تسا و  هدـشن  هداد  نانمؤم  ریغ  هب  خزود  زا  تاـجن  هدـعو  .درادـن  دوجو  يو 
وا نتفای  تاجن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تفای و  دهاوخ  یـصالخ  مّنهج  زا  شنامیا  هطـساوب  هرخالاب  دشاب  هتفر  ایند  زا  نامیا 

.ددرگ یم  صالخ  خزود  زا  يرت  کبس  باذع  لّمحت  اب  رتدوز و  راکهنگ ، اّما  نمؤم  رئاز  .دنک  یم  عیرست  ار 

هدوب ترـضح  نآ  رئاز  هک  یناسک  هن  دـنا ، هدوب  ترـضح  نآ  رئاز  هک  تسا  ینانمؤم »  » صوصخم خزود  زا  تاجن  هدـعو  هجیتن ، رد 
.دنا هدرمن  نمؤم »  » اّما دنا 

شرـس رب  گرزب  یتـّنم  دریگب ، ار  دوخ  رئاز  تسد  خزرب  يادـتبا  ناـمه  زا  ترـضح  نآ  رگا  هک  مینک  یم  قیدـصت  یبوخ  هب  نونکا 
شّقح رد  ار  تمارک  ییاقآ و  دنـسرب ، دوخ  رئاز  دایرف  هب  گرم ، زادـگناج  تاظحل  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  .دـنا  هتـشاذگ 

رتعیرـس هچره  .تسا  هدش  شبیـصن  يرتالاو  فطل  دوش  رئاز  لاح  لماش  تیانع  نیا  رتدوز  هچره  زین  گرم  زا  سپ  .دـنا  هدرک  مامت 
شیاقآ لّضفت  زا  دـیابن  زاب  دیـشک  زین  منهج  هب  شراـک  رگا  .دریگ  یم  ار  شناـماد  يرتمک  ياـهجنر  اهـساره و  دـننک ، رادـید  ار  وا 

دیمون
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: دروآ یم  نابز  هب  نینچ  شرورس  ترایز  رد  ار  تفرعم  اب  رئاز  هک  تسا  رطخ  نیمه  زا  ینارگن  .دشاب 

َکَّنِإَف یمرُج  ِمیظَع  یلِعف َو  ِحیبَق  یلَمَع َو  ِءوُِسل  ِلاوهَألا  ِِدئادَّشلا َو  َدنِع  ینِّلَُختال  َكالوَم  َكِدبَع َو  یف  َهللاَا  َهللاَأ  ...َيالوَم  يدِّیَـس و  ای 
(1) .مُِکئاِیلوَِأل مَُکل َو  اهَّدَعَا  یتَّلا  ٍندَع  ِهَّنَج  یف  مُکاِّیا  ینَعَمَج َو  یبُونُِذب َو  مُکنَع  ُهللا  َِینَفَّلَخ  ...يدَمَتعُم ال  یتَِقث َو  یئاجَر َو  یلَمَأ َو 

راک مدب و  رادرک  رطاخ  هب  ارم  نک !] ییاقآ   ] تمالغ تا و  هدنب  هرابرد  ادخ  هب ] ار  وت   ] ادـخ هب ] ار  وت  !... ] نم يالوم  نم و  ياقآ  يا 
.راذگماو اهسرت  اهیتخس و  موجه ] هماگنه   ] رد مگرزب  مرج  متشز و 

ار امش  نم و  دراذگناج و  امش  هب ] نتسویپ   ] زا ارم  مناهانگ  رطاخ  هب  دنوادخ  ینم ...! هاگ  هیکت  نانیمطا و  هیام  دیما و  وزرآ و  وت  هک 
.تسا هدرک  هدامآ  ناتنارادتسود  امش و  يارب  ار  نآ  هک  يدیواج  تشهب  رد  دروآ ؛ مه  درگ 

ترـضح ناماد  زا  ار  نامتـسد  تماـیق  خزرب و  ياـه  ساره  هحوبحب  رد  اـم  ياـه  يرادرک  تشز  هک  دراد  دوجو  ینارگن  نیا  ياـج 
.میناـمب اـج  راوگرزب  نآ  یتشهب  ياـیلوا  يودرا  هب  نتـسویپ  زا  هک  دراد  دوجو  لاـمتحا  نیا  .دـننک  هاـتوک  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس 

هیام هاگ و  هیکت  نامیوزرآ ، نامدیما ، زا  هک  تسا  نیا  .دنربب  شیپ  زین  خزود  ات  ار  ام  تسا  نکمم  اهیراک  هیـس  نیا  تبکن  یهایس و 
.سهب هک  میهاوخ  یم  ناممیرک  ياقآ  مالک ، کی  رد  نامنانیمطا و 

84 ص :
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.دشکب یهلا  باذع  هب  نامراک  دوشن  یضار  (1) و  دراذگن نامیاهنت  اهیتخس  اهساره و  بادرگ  نایم  رد  دوخ  لضف 

ترایز تاکرب  هب  دیما  هیاپمه  ناهانگ ، ریثأت  زا  سرت 

ناگدـنب لامعا  هب  تبـسن  یهلا  ياـه  باـتک  باـسح و  هک : دـنک  یم  رت  ناـیامن  ار  ریذـپانراکنا  تقیقح  نیا  دـش ، هتفگ  هچنآ  همه 
دناوت یمن  دشاب  هدرک  تبث  تیـصعم  دوخ  لامعا  هدنورپ  رد  درف  رگا  .ددرگ  یمن  مگ  ناسنا  هدنورپ  زا  یلمع  چـیه  تسا و  ظوفحم 

رکف دناوت  یمن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  .درادنپب  هدش  صالخ  اهنآ  زا  یّلک  هب  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  ياکتا  هب 
زا : » دـهد هدـعو  دوخ  هب  رئاز  هک  تسا  یتسردان  یّقلت  .دوش  یم  كاپ  دور و  یم  نایم  زا  تراـیز  اـب  دـشاب  هدرک  هاـنگ  هچره  دـنک 
هچ دوش ، یمن  باذع  مه  خزرب  رد  دنرادن و  وا  اب  يراک  چیه  مه  رکنم  ریکن و  تسا ، ترـضح  نآ  اب  شباتک  باسح و  ادـتبا  نامه 

!«. مّنهج باذع  تمایق و  هب  دسر 

هک تسا  نیتسار  ادهّـشلادّیس  ترایز  هب  يدیما  .دـشاب  بذاک  يدـیما  شترایز  هب  ناسنا  دـیما  دوش  یم  ثعاب  تسردان  تفایرد  نیا 
ار نیا  لوه  مئاد  وا  .دزرل  یم  هدش  بکترم  هک  ییاه  تیـصعم  زا  شنت  یعقاو ، راودیما  .دسارهب  شناهانگ  ریثأت  زا  نآ  زارطمه  رئاز 

ادابم هک  دنز  یم  اپ  تسد و  بارطـضا  نیا  رد  هراومه  هاگآ  رئاز  .دنرادب  زاب  شیالوم  هب  نتـسویپ  زا  ار  وا  شناهانگ  دنکن  هک  دراد 
هِاسب هچ  تسا  دقتعم  یسک  نینچ  .دنزادنا  هلصاف  تاجن  هنیفس  وا و  نایم  دنشک و  باذع  ریجنز  لغ و  هب  ار  وا  اه ، يراک  تشز 
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، یگدش هدـنار  یگدـنامرد و  .دـنادرگ  شزاب  دـیمون  یلاخ و  تسد  اه ، ینامرفان  نکـشرمک  راب  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یمیظع یتخبدـب  دـیایب  ناسنا  رـس  رب  ییالب  نینچ  رگا  .دـنک  یم  دـیدهت  ار  راکهانگ  رئاز  هک  تسا  روآ  ساره  يّدـج و  ییاهرطخ 
سکعنم مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  ترایز  زا  یکی  نتم  رد  هنوگچ  شارخناج  ّسح  نیا  هک  دیرگنب  .تسا  هتفرگ  ار  شنابیرگ 

: تسا

َمل نِإ  َِکلذ  ُتیـشَخ  دَـقَف  َكِراّوُز  ِنَیب  نِم  َّنَبیخَأ  ـالَف  یبُونُذ  ِهَرِفغَم  یِجئاوَح َو  ِءاـضَق  یف  يدِّیَـس  اـی  َکـِب  ّیبَر  یلِإ  ُتهَّجَوَت  دَـق  َو 
یبُونُذـِب ًاهُوبجَم  اَنَأ  ُفِرَـصنَأ  اضِّرلا َو  ِهَرِفغَملا َو  ِءازَجلا َو  ِریَخلا َو  ِءابِحلا َو  ِءاطَعلِاب َو  ّالِإ  يالوَم  ای  َكِراّوُز  َّنَفِرَـصنَی  ـال  یل َو  عَفـشَت 

ییعَس َبَیخَأ  یناقشَأ َو  ام  یل  ُلیَولاَف  یلاح  ِهِذه  َتناک  نإَف  یّنِم  َفَلَس  اِمل  ُتبِّیُخ  دَق  یلَمَع  َّیَلَع  ًادوُدرَم 

نایم زا  ارم  سپ  .ما  هدرک  ور  مراگدرورپ ، يوس  هب  مناهانگ ، یگدوشخب  اهزاین و  ندـش  هدروآرب  يارب  وت ، هطـساو  هب  نم ! ياقآ  يا 
اطع و اب  وت  نارئاز  ههک  دشابن  نینچ  نم ! يالوم  يا  .مسرت  یم  ّتیمورحم ]  ] نیا زا  ییامرفن  متعافـش  رگا  هک  رادـم  مورحم  تنارئاز 

مناهانگ هطـساوب  هک  یلاح  رد  مدرگزاب ؛ نم  یلو  دـندرگزاب  ادـخ ]  ] ياضر یگدوشخب و  شاداپ و  ییوکین و  ّتنم و  یب  شیاشخب 
هب هکیلاح ] رد  مدرگزاب  هک  دنـسپم   ] .دشاب هدـش  هدـنادرگرب  نم  هب  ملمع  مشاب و  دودرم  مورحم و  مترایز ] تاکرب  اه و  تجاح  زا  ]

ماکان مشالت  ردقچ  متخبدب و  هچ  هک  نم  رب  ياو  سپ  دشاب  نم  زور  لاح و  نیا  رگا  .مشاب  هتشگ  دیمون  ما  هتشذگ  ناهانگ  رطاخ 
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! تسا هدنام 

باوث ریخ و  زا  ینیجروخ  تکرب و  زا  يراب  هلوک  اب  ار  نانآ  .دننک  یم  ینایاش  ییاریذپ  دوخ  راّوز  یخرب  زا  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس 
دوخ ینامهم  هب  ار  ام  تسا  نکمم  .دننارب  دوخ  زا  نامهایـس  هدنورپ  بارخ و  هقباس  رطاخ  هب  ار  ام  تسا  نکمم  اّما  .دننادرگ  یم  زاب 

زا رایـشوه ، رئاز  اذل  .دنریذپب  شیوخ  فیرـش  روضح  هب  ار  ام  هک  دنهاوخن  تسا  نکمم  .دنزادنا  نامنوریب  هدروخرـس  دـنهدن و  هار 
.درادنپ یم  تخبدب  تروص  نیا  رد  ار  دوخ  دشک و  یم  ترسح  هآ  لد  يافرژ  زا  .تسا  همهاو  بات و  بت و  رد  ناج  قامعا 

راکهنگ رئاز  قاقحتسا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دشاب  رارق  رگا  .تسا  شیوخ  تشز  هنیـشیپ  هب  ندرک  رظن  هجیتن  تالاح ، نیا  همه 
ترایز قیفوت  هکنیا  لیلد  هب  دناوت - یمن  سکچیه  بیترت  نیا  هب  .دننامب  یلاخ  تسد  راّوز ، زا  يرایـسب  اسب  هچ  دـنیامرف ، هاگن  دوخ 

هب اّما  تسا ، ینتفریذـپ  حیحـص و  اه  هدـعو  نآ  همه  .دـنادب  هدـش  هداد  هدـعو  ياه  شاداپ  راکبلط  ار  دوخ  هدرک - ادـیپ  ار  زیزع  نآ 
هب دشاب ، يدیما  رگا  سپ  .دنسرب  وا  تسد  هب  اه  باوث  دراذگن  دوش و  ترایز  یلوبق  عنام  دناوت  یم  رئاز  تشز  لامعا  اهنآ ، تازاوم 

تارابع همادا  هب  .دـشاب  یم  ناشراّوز  هب  نیموصعم  ریاس  مالـسلا و  هیلع  هللادـبعابا  فطل  يراودـیما ، هیام  اهنت  هکلب  تسین  ناـملامعا 
: دیرگنب مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  ترایز 

ام َلَضفَأ  ینَیطُعِیل  ّیبَر  یلِإ  یل  عَفـشاَف  َبیخَأال  نَأ  یتاداس  َِکتَّیِّرُذ  نِم  ِهَِّمئَـألِاب  َيـالوَم َو  اـی  َکـِب  یِّیبَِنب َو  ّیبَِرب َو  یّنَظ  ِنسُح  یف  َو 
ینَُوبحَی َکَیلِإ َو  َنیِدفاولاَو  َكِراّوُز  نِم  ًادَحَأ  یطعَأ 
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(1) .َکَیلِإ َنیِدفاولا  َكِراّوُز َو  نِم  ٍدَحَأ  یلَع  ِهب  َّنَم  ام  ِلَضفَِأب  ینَفِحُتی  ینَمِرُکی َو  َو 

هک تسا  نیا  رد  دننم ، نارورـس  هک  وت  نادنزرف  زا  ناماما  هب  نم و  يالوم  يا  وت  هب  مربمایپ و  هب  راگدرورپ و  هب  ما ، ینامگ  شوخ  و 
نارئاز و زا  یکی  هب  هک  دـنک  اطع  نم  هب  ار  ییاطع  نیرتهب  هک  امرف  تعافـش  مراگدرورپ  يوس  هب  نم  يارب  سپ  .منامن  یلاخ  تسد 
دهن و یم  ّتنم  تنانامهیم  نارئاز و  زا  یکی  رب  نادب  هک  دیامرف  اطع  نم  هب  ار  يزیچ  نیرتهب  ات ] شاب  معیفـش   ] .دهد یم  تنانامهیم ،

.دهد مناغمرا  درادب و  مگرزب  نآ ] اب  ]

یهایـسور و هب  هللادـبعابا  نامیاقآ  هکنیا  نآ  دوش و  یم  نشور  اـم  لد  رد  زورفا  ملاـع  يدـیما  زوسناـمناخ ، سرت  نآ  راـنک  رد  سپ 
اهریخ و اه و  شاداپ  ندیـشخب  اب  مینک  یم  وزرآ  .دـننک  ناملاح  لـماش  ار  شیوخ  یهلا  فطل  میراودـیما  .دـنرگنن  ناـملاح  یهاـبت 

ياه يراتفرگ  زا  دنناسرب و  ام  هب  ار  دوخ  ترخآ  بارطضا  مرگامرگ  رد  ناشتمارک  هب  دنک  ادخ  .دنراذگب  ّتنم  نامرس  رب  اه  تکرب 
- دمآ دهاوخ  باتک  نیمه  زا  مراهچ  لصف  رد  هک  فیرش - ترایز  رد  هک  تسا  يا  هتساوخ  نامه  نیا  .دنیامرف  نام  هدوسآ  رـشحم 

: میراد یم  هضرع  نامزاون  هدنب  رورس  هب 

یفَـسَأ َو یتَرـسَح َو  یلیوَع َو  َو  َکیَلَع ، یئاـُکب  َو  َکـَیلِإ ، يدوسفُِوب  ّیبَر  یلِإ  ُبَّرَقَتَأ  ِبُونُّذـلا ، َنِم  ًارَقُوم  ًاِرئاز  َکـُتیَتَأ  يدِّیَـس  اـی  »
11 اَنَأ َو  ًادَغ ، ِراّنلا  َنِم  ًهَیاقِو  ًاِعفاش َو  ًازرِح َو  َو  ًافهَک ، ًادَنَس َو  ًاباجِح َو  یل  َنوُکَت  نَأ  َءاجَر  یسفَن  یلَع  ُفاخَأ  ام  َو  یئاُکب ،
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ینََدب ُتصَخـشَأ  دَق  َو  ُهللا ، َءاش  نِإ  ُثَعبُا  ِهیَلَع  َو  ُتُومأ ، ِهیَلَع  ایحَأ َو  َِکلذ  یلَع  مُکَّیلَو ، یلاوأ  مُکَّوُدَـع َو  يداُعا  َنیذَّلا  ُمُکیلاوَم  نِم 
ًادَغ مُِکناکَم  یلإ  مُکَیلِإ َو  ِرَظَّنلا  ِیف  ُعَمطَأ  َو  َهَّرَکلا ، ُمُِکنایتإ  یف  وُجرَأ  َو  َهاجَّنلا ، ُمُِکبُرق  یف  ُلِّمَُؤا  َو  یتَّقُـش ، تَدـَُعب  یلهَأ َو  ُتعَّدَو  َو 

«. َنیضاملا ُمُِکئابآ  َعَم  ّیبَر  ِنانِج  یف 

وت و رب  مندـش  دراو  هطـساو  هب  .ناهانگ  ندیـشک ] شود  هب   ] زا ما  هدـش  نیگنـس  مرئاز و  هک  یلاح  رد  مدـمآ  وت  دزن  نم ! ياـقآ  يا  »
باذع  ] رب میوج و  یم  بّرقت  مراگدرورپ  يوس  هب  شیوخ ،] نتـشیوخ  رب   ] ما هیرگ  فّسأت و  ترـسح و  ندز و  راز  وت و  رب  ما  هیرگ 

[ تماـیق [ي  ادرف يوش و  نم ] هاـنپ   ] راـغ هاـگ و  هیکت  و  باذـع ] زا  نم   ] باـجح وت  هکنیا  هب  دـیما  رطاـخ  هب  مسرت  یمن  دوخ  ندـش ]
یم یتسود  ناتتسود  اب  مزرو و  یم  ینمشد  امش  نمشد  اب  هک  میامش  یلاوم  زا  نم  یشاب .]  ] شتآ زا  نم  ظفاحم  عیفـش و  نابهاگن و 

یتخـس هب  ار  مندب  .دهاوخب و  ادخ  رگا  موش ؛ یم  هتخیگنارب  رواب ]  ] نآ رب  مریم و  یم  هدیقع ]  ] نآ رب  ما و  هدنز  هدیقع ]  ] نیا رب  .منک 
یم وزرآ  ار  شتآ ] زا  دوخ   ] تاجن امـش  هب  یکیدزن  رد  .دش  رود  راید ] هناخ و  زا   ] ما هلـصاف  مدرک و  عادو  ار  ما  هداوناخ  مدـنکفا و 

ناردپ هارمه  هب  مراگدرورپ ؛ ياه  تشهب  رد  تمایق ] [ي  ادرف .مراد  ار ] امـش  راگزور  رد   ] تعجر هب  دیما  امـش  دزن  ندمآ  رد  منک و 
« .میامن یم  عمط  ار  امش  هاگیاج  يوس  هب  امش و  يوس  هب  نتسیرگن  امش ، هتشذگرد 

هلان و هوالعب  .مینک  یم  هوکـش  ناهانگ  راب  ینیگنـس  زا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ناـمیاقآ ، هب  باـطخ  زیگناروش ، تاراـبع  نیا  رد 
تسود ار  شیوخ  .میناد  یم  راگدرورپ  هب  دوخ  برقت  هیام  ار  ترضح  نآ  رب  شیوخ  ترسح 
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دنزرف نز و  هار ، يرود  دوجو  اب  نم  : » هک میراد  یم  هضرع  ترضح  نآ  هب  .مییامن  یم  یفّرعم  ناشیا  نانمشد  نمشد  نارادتـسود و 
رد نامعیفـش  شخب و  هانپ  تمایق ، يادرف  راوگرزب  نآ  هک  میبلط  یم  اهنیا  همه  يازا  رد  متخادـنا .» جـنر  هب  ار  دوخ  نت  مداـهناو ، ار 

هدروآرب ناـمیارب  ار  شتاـجن  یتـشک  رب  نتـسشن  يوزرآ  مینک  یم  ساـمتلا  تشهب ، هاـشداپ  نآ  هب  .دـشاب  مّنهج  نازوـس  شتآ  ربارب 
هّتبلا .میـشاب  رگ  هراظن  تشهب  رد  ناشهاگیاج  رد  ار  ناش  یمارگ  ناردـپ  ناشیا و  دـهد  هزاجا  ام  هب  میبلط  یم  همه  زا  رتـالاب  .دزاـس 

.میسرب ناشیا  كرابم  روضح  هب  ایند  رد  تعجر )  ) هماگنه رد  هک  مینآ  بلاط  نآ  زا  شیپ 

هک مینک  یم  قیدصت  .دشاب  هتشاد  دوخ  يالوم  زا  دناوت  یم  رئاز  کی  هک  تسا  ییاه  شهاوخ  نیرت  مهم  زا  يریگتسد ، تساوخرد 
.تشاد دهاوخن  شلاح  هب  يا  هدیاف  چیه  دوش  یمّنهج  دشاب  رارق  اّما  دنشخبب  ناسنا  هب  ار  ایند  همه  رگا 

لد رد  ار  دیما  نیا  غارچ  دش - لقن  ترـضح  نآ  ترایز  لیاضف  شخب  رد  نونکات  هک  تسد - نیا  زا  یتایاور  ندونـش  قیرط ، ره  هب 
نامه زا  هک  دنک  یم  نامدنموزرآ  تایاور  نیا  .دننک  ییاقآ  نامّقح  رد  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  ترـضح  هک  دنک  یم  نشور  ناسنا 

زا نامتـسد  نانچمه  ترخآ  هلحرم  هب  هلحرم  رد  رگا  یلو  .دنریگب  ار  نامیلاخ  تسد  دنهد و  نامرارق  شیوخ  لّضفت  لومـشم  ادـتبا 
نیا زاـب  دیـشک  مه  مّنهج  هب  ناـمراک  رگا  یّتـح  .داد  میهاوخن  تسد  زا  ار  ناـشیا  تمارک  هب  دـیما  دوب ، هاـتوک  راوـگرزب  نآ  ناـماد 

زا شینّابر  تافتلا  هب  نامرتزیزع  ناج  زا  بوبحم  ات  میشک  یم  راظتنا  نانچمه  .دنز  یم  وسوس  نامناج  قمع  رد  وزرآ  سوناف 
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.دشکب نامنوریب  باذع ، بادرگ 

تسا یتصرف  ترایز ، نیا  .میناسرب  ینیـسح  يوک  نایادگ  لیخ  هب  ار  دوخ  ات  تسا  يا  هناهب  ًافرـص  ام  نتفر  ترایز  لیـصافت ، نیا  اب 
نآ زا  ار  تعافـش  هک  تسا  ینالئاس  هب  نتـسویپ  يارب  ام  ندرک  باتـش  ام ، نتفر  ترایز  .میبوکب  ار  منامدـیما  هناخ  رد  هناعـضاخ  اـت 
یم هر  هاگ ، هانپ  نیا  هب  شتآ  ياه  بیهل  زا  ندیهر  يارب  هک  مینک  یم  قحلم  ینایوج  هانپ  هب  ار  دوخ  ام  .دـننک  یم  سامتلا  راوگرزب 
دراد ار  يا  هدـنامرد  مکُح  دـنز ، یم  اپ  تسد و  هداتفا و  کلهُم  جاوما  نایم  رد  هک  تسا  یقیرغ  لَثَم  نینچنیا ، يرئاز  لَـثَم  .دـنیوج 
نیا زا  دناوت  یم  هک  تسا  يا  هنیفس  نامه  اّما  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  ام  ياقآ  .دهاوخ  یم  کمک  یگدنامرد  رارطضا و  ِرـس  زا  هک 

نآ فطل  لضف و  مینک  یم  هیکت  نآ  هب  هک  يا  هطقن  اهنت  بیترت  نیا  هب  .دناسرب  شیاسآ  لحاس  هب  دـشکب و  نامنوریب  تکاله  هنایم 
دـسر هچ  تسب ؛ لد  شیوخ  ییاهر  هب  ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  دشاب ، اهیدـب  اهیبوخ و  نایم  قیقد  هنزاوم  هب  رارق  رگا  .تسا  ترـضح 

! میشاب نامترایز  باوث  رجا و  راکبلط  میهاوخب  هکنیا  هب 

البرک هدنز  نوفدم  دزن  يراپس  قاثیم 

نیا نامیاضاقت  .دروآ  نامنوریب  تفای ، ار  ام  شتآ  هطرو  رد  رگا  هک  میهد  یم  دنگوس  شا  هتسکش  ولهپ  ردام  هب  ار  بیرغ  ياقآ  نآ 
هب گرم  رـسب  نامه  رد  هک  میا  هتخود  دـیما  مشچ  دـشکب ، اج  نیا  هب  نامراک  دراذـگن  ًالـصا  شیوخ ، فعاـضم  فطل  هب  هک  تسا 

همین ترایز  رد  هک  تسا  یتساوخرد  نامه  نیا  .دـیامرف  شیوخ  يراوگرزب  نیگمرـش  ار  ام  یگدـنز ، هشیمه  نوچ  دـیآ و  نامنیلاب 
میراد و یم  هضرع  شترضح  هب  باطخ  نابعش 
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: دیامرف راکشآ  شیوخ  فطل  هب  ار  نامترایز  هجیتن  گرم ، رتسب  رب  نامحور  ضبق  تاظحل  رد  هک  میهاوخ  یم  وا  زا 

َِکتَعیش َو ُبُوُلق  تَِییَح  َِکتایَح  ِءاجَِرب  َلب  تُمَت  َمل  َتِلُتق َو  َکَّنَأ  ُدَهشَأ  َِکتَعافَش  ِموَی  یف  َکَیِلا  یُنبِّرَُقت  ََکل  یّنِم  ًهَداهَـش  َکُعِدوُأ 
َِکلهَی َو ال َمل  يذَّلا  ِهللا  ُهجَو  َکَّنَأ  ًادـَبَأ َو  ُأَفُطی  ـال  أَـفُطی َو  َمل  يذَّلا  ِهللا  ُرُون  َکَّنَأ  ُدَهـشأ  َکـَیِلا َو  َنُوِبلاّـطلا  يَدَـتها  َكِرُون  ِءایـِضب 
ٌبُولغَمال َو َكُّزِعُم َو  ُهللا  ٌلیلَذال و  َِکنََدب  ُعَرـصَم  َعَرـصَملا  اَذَه  َکُمَرَح َو  َمَرَحلا  اذَه  َُکَتبُرت َو  ََهبرُّتلا  ِهِذَه  َّنَأ  ُدَهـشَأ  ًادـَبَأ َو  ُِکلهَی 

(2) ُُهتاکََرب ِهللا َو  ُهَمحَر  َکیَلَع َو  ُمالَّسلا  َِکتَرضَِحب َو  یحوُر  ِضبَق  ِموَی  یلِإ  َكَدنِع  یل  ٌهَداَهَش  ِهِذَه   (1) َكُرِصاَن ُهللا 

وت هک  مهد  یم  تداهش  .دزاس  مکیدزن  وت  هب  تتعافش ، زور  رد  هک  مراپـس  یم  تناما  هب  وت ، يارب  دوخ ، بناج  زا  ار  یتداهـش  وت  هب 
تیوس هب  وت ]  ] ناراتـساوخ ترون  شـشخرد  هب  تسا و  هدـنز  تندوب  هدـنز  دـیما  هب  تنایعیـش  ياـهلد  هکلب  يدرمن  يدـش و  هتـشک 

هک مهد ] یم  یهاوگ   ] دوش و یمن  شوماخ  هاگچیه  هدشن و  شوماخ  هک  ییادخ  رون  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  .دـنوش  یم  نومنهر 
« .ییادخ هجو  وت 
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هب ترابع ، نیا  جـیار  ياه  حـیتافم  رد  .دـنا  هدومرف  رکذ  ناـنجلا ، حـیتافم  رد  زین  یمق  ساـّبع  خیـش  موحرم  ار  تراـیز  نیا  نتم  - 1
.دشاب یمن  حیحص  هک  هدش  بارعا  كُرصان » ِهللاو  َبولغم  الو  َكُّزعم  ِهللاو  َلیلذ  ال   » تروص

نیا رهاظ  : » دنا هدومرف  یـسلجم  هماّلع  موحرم  راونالاراحب ج 101 ص 342 ، یمعفک ص 498 ، حابـصم  نیمالادـلبلا ص 284 ، - 2
کی ناوـنع  هب   ] نابعـش همین  تراـیز  رد  دوـخ  حابـصم  باـتک  رد  ار  نآ  یمعفک  خیـش  یلو  دـشاب  یم  هقلطم  تراـیز  نیا  هک  تسا 

« .تسا هدرک  دراو  هصوصخم ] ترایز 
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[ یتشهب  ] مرح مرح ، نیا  تسوت و  كاپ ]  ] تبرت تبرت ، نیا  هک  مهد  یم  تداهـش  .دـش  دـهاوخن  كاله  زگره  هدـشن و  كاله  هک 
تسوت هدنزارف  رس  دنوادخ  هک  یلاح  رد  یتسین  لیلذ  .تسا  كاخ ] رب   ] وت ندب  نداتفا  لحم  نداتفا ، كاخ  هب  هاگیاج  نیا  تسوت و 

مالـس و تسوت و  روضح  رد  محور  ضبق  زور  اـت  وت  دزن  نم ، تداهـش  نیا  .تسوت  رگیراـی  ادـخ  هک  نآ  لاـح  یتـسین و  بولغم  و 
.داب وت  رب  وا  ياه  تکرب  ادخ و  تمحر 

نیا رد  يرارـسا  .دراد  ملاع  نادیهـش  رورـس  نوخ  مقتنم  تداعـس  اـب  تدـالو  زور  بش و  هب  صاـصتخا  ردـق  نارگ  تراـیز   (1) نیا
تیانع یهلا و  لضف  هب  هک  نونکا   (2) .دنا هتـسناد  هتـسجخ  بش  نیا  لامعا  لضفا  ار  یّلعم  يالبرک  ترایز  هک  تسا  هتفهن  تقیقح 

.هو میوج  یم  هرهب  ناکم  نامز و  نیا  تاکرب  زا  ، (3) متسه ینیسح  يافصاب  مرح  رئاز  نابعش  همین  زور  رد  يودهم 
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.تسا هدش  هتشاگن  یمشاه  ینب  دّمحم  دیس  رتکد  ياقآ  بانج  ملق  هب  باتک ، موس  لصف  يادتبا  ات  اج  نیا  زا  - 1
دّجهتملا ص 829 حابصم  - 2

رازه راـهچ  تسیب و  دـص و  هبّیط  حاورا  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ثیداـحا  حیرـصت  هب  هک  یبش  رد  سوسفا ، درد و  نارازه  راـهظا  اـب  - 3
میرح نآ  دننک و  یم  ادیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  مرح  رد  روضح  هزاجا  لاعتم ، يادخ  زا  نذا  بلط  اب  یهلا  هدیزگرب  ربمایپ 

غاد ار  ترضح  نآ  راّوز  ياهلد  هک  میدوب  یعیجف  تیانج  دهاش  باب 72 ح2 ،) تارایّزلا  لماک   ) دنهد یم  رارق  شیوخ  هلبق  ار  یهلا 
رویرهش  6  ) يرمق يرجه  نابعش 1428  همین  بش  رد  یمظع  تبیصم  نیا  .دومن  حورجم  دیهـش و  ار  ناشیا  زا  يرایـسب  درک و  هدید 

رایسب تروص  هب  هک  دوب  ّتیباهو ) ّهلاض  هقرف   ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  نانمشد  طسوت  هدش  یحاّرط  شیپ  زا  يا  هئطوت  هجیتن  ( 1386
ینیـسح و هاگراب  ندیـشک  شتآ  هب  زج  يزیچ  نآ  زا  فدـه.تسویپ  عوقو  هب  یعیـش  ناداـن  ياـه  هورگ  یخرب  رد  ذوفن  اـب  زومرم و 

ياه هدرکرـس  یناطیـش  ياوتف  هب  دنتـساوخ  یم  ًارهاـظ  .دوبن  ترـضح - نآ  راّوز  ندیـشک  نوخ  كاـخ و  هب  اـب  هارمه  نآ - بیرخت 
نییرکـسع مرح  راجفنا  راب  تبیـصم  هعجاف  زا  سپ  .دنناشوپب  لمع  هماج  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  مرح  بیرخت  بوجو  رب  ینبم  یباّهو 

ترـضح ّصاخ  فطل  هب  دنچره  .دنناشچب  مولظم  نایعیـش  هب  ار  دوخ  مومـسم  رهز  نیمود  دنتـساوخ  یم  ءارماس ، رد  مالـسلا  امهیلع 
نیب فالتخا  ياه  هلعش  دنتخادنا ، رگیدکی  ناج  هب  ار  نایعیش  زا  ییاه  هورگ  اّما  دندیسرن ، دوخ  موش  فده  هب  هادف  انحاورا  هللا  هیقب 

ار ترضح  نآ  ناگتفیش  رثکا  هوالعب  .دندیشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  هانگ  یب  راّوز  دندرک و  رو  هلعـش  ار  ناشیا 
داجیا اب  دنتخاس و  مورحم  ناشیالوم  فیرـش  ربق  ترایز  زا  دـندمآ ، یم  البرک  يوس  هب  لبق  اهتدـم  زا  نابعـش  همین  ترایز  يارب  هک 

زا 1173 سپ  هک  یمولظم  زیزع  يارب  دزوسب  اهلد  .دندرک  لیدبت  متام  ازع و  هب  ار  ملاع  یجنم  دالیم  هتـسجخ  دـیع  تشحو  بعر و 
دنوادخ بناج  زا  زونه  اّما  تسا  دهاش  ار  ییاه  تیانج  نینچ  شدـّلوت  بش  رد  نونکا  تیانج  لتق و  تبیـصم و  جـنر و  لّمحت  لاس 

نذا اب  راذـگب و  ّتنم  ناشیا  مقتنم  رب  میهد  یم  مسق  اونین  يادهـش  ـالبرک و  مولظم  نوخ  تمرح  هب  ار  وت  اـهلاراب  .درادـن  ماـقتنا  نذا 
.هنب شلد  ياهغاد  رب  یمهرم  شروهظ 
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.مهد یم  رارق  لصف  نیا  ماتخ  نسح  هصوصخم ، ترایز  نیا  نیماضم  زا  یکی  نوماریپ  ار  يا  هملک  دنچ 

شترضح دزن  ار  اهنآ  .میریگ  یم  دهاش  ناشیا  هب  تبسن  دوخ  یبلق  تاداقتعا  رب  ار  مالسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  فیرـش ، ترایز  نیا  رد 
تایح تاظحل  نیرت  تخس  رد  ار  ام  دنادرگزاب و  ام  هب  ملاس  حیحـص و  دیـسر ، ارف  نامنداد  ناج  ماگنه  یتقو  ات  میراذگ  یم  هعیدو 

نوچمه نامرمع - ياهـسفن  نیرخآ  رد  دیامرف  هزاجا  میبلط  یم  هنازجاع  ناشیا  زا  .دریذـپب  شـسّدقم  رـضحم  هب  شیوخ  تعافـش  اب 
.میشاب شتیاضر  دنخبل  نینزان و  يامیس  رگ  هراظن  اروشاع - زور  رد  شیافواب  نارای  زا  يرایسب 

نآ هب  ام  بّرقت  ثعاب  ناشیا  تعافش  زور  رد  نابعش  همین  ترایز  رد  نامیاه  تداهش  هک  میراد  اضاقت  گرزب  نآ  زا  ترایز  نیا  رد 
قیاقد دیاین ! ام  غارس  هب  رید  هک  تسا  نیا  نامتساوخرد  همه  نامیوزرآ و  اّما  دنک ، یم  نامتعافش  يزور  هچ  میناد  یمن  .دشاب  زیزع 

یسک و یب  ياسفناو  نآ  رد  ام  .درذگ  یم  ینالوط  تخس و  رایسب  نداد  ناج  ياه  هیناث  یّتح  و 
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رارقا و نیا  اـب  .میـشاب  هتـشاد  تاـجن  دـیما  ناـمبیرغ  يـالوم  تعافـش  زج  يزیچ  هب  هک  مینیب  یم  نـیا  زا  رتریقف  ار  دوـخ  يزیچ ، یب 
هب سک  چـیه  کمک  هک  یتاظحل  نآ  رد  ات  میا  هدـناسر  تناتـسآ  یـسوباپ  هب  ار  دوخ  نونکا  نم ! ياقآ  : » میراد یم  هضرع  فارتعا 

« .دریگب ار  نام  تسد  امش  يراوگرزب  درادن ، يا  هدیاف  ام  لاح 

! يا هدرمن  اّما  يا  هدش  هتشک  وت  هک  مهد  یم  تداهش  نم  : » میراد یم  هضرع  هک  تسا  نیا  فیرش  ترایز  نیا  رد  ام  تداهـش  نیلّوا 
« .تسا هدنز  وت ، ندوب  هدنز  دیما  هب  تنایعیش  ياهلد  هکلب 

شا هدش  هدیبوک  ندب  رگم  تسا !؟ هدرمن  يرجه  لاس 61  ياروشاع  زور  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  رگم  تسا ! یتیاکح  بجع 
یم رگا  تسا ؟ هدرمن  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  میهد  یم  تداهـش  ارچ  سپ  دنا !؟ هدرکن  نفد  یّلعم  يالبرک  رد  ار  نابـسا  هزات  مُس  اب 

شنارادتسود مینیبب  ات  میئایب  شفیرش  ربق  ترایز  هب  نابعش  همین  رد  دیاب  مینک ، سح  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  زیزع  ندوب  هدنز  میهاوخ 
ملاع رسارس  زا  ار  شناقشاع  ياهلد  هنوگچ  یهلا  هبذاج  نیا  هک  درک  اشامت  دیاب  دننک ! یم  هچ  شسّدقم  مرح  هب  دوخ  ندناسر  يارب 

رد هک  ییاه  هّلحم  نانکاس  البرک ، هب  کیدزن  ياهنابایب  رد  هام ، رویرهـش  لّوا  ياسرف  تقاـط  ياـمرگ  رد  .دـناشک  یم  دوخ  يوس  هب 
نیا .دـننک  یم  ترـضح  نآ  ناـنامهیم  زا  ار  اـه  ییاریذـپ  نیرتـشیب  تاـناکما ، نیرتـمک  اـب  دنتـسه ، ینیـسح  نارئاز  تـکرح  ریــسم 

اب دننک و  تحارتسا  يردق  نانآ  ییارحص  ياه  همیخ  هیاس  ریز  ناشبوبحم  راّوز  ات  دنراذگ  یم  هیام  دوخ  یتسه  همه  زا  ناگتخابلد ،
: تسا هلمج  کی  طقف  ناشراعش  دنشک و  یم  ار  نارئاز  ّتنم  یتسار  هب  .دنراذگ  ّتنم  نانآ  رب  بآ  اذغ و  فرص 

95 ص :
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(1) «. انل ٌفرش  راّوزلا  همدخ  »

ار دوخ  زیچ  همه  هک  نانیا  یتسار  دور : یم  ورف  رکف  هب  ناسنا  دوش ! یم  هدهاشم  هار  نیا  رد  هک  افو  افص و  ياه  هنحص  دنرایـسب  هچ 
!؟ دـندرک یم  ابا  ناشیا  يارب  دوخ  زیچ  همه  لذـب  زا  ایآ  دـندوب ، البرک  رد  رگا  دـنراذگ ، یم  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  راّوز  رایتخا  رد 

دوخ نامـشچ  اـب  نابعـش  همین  زا  لـبق  زور  شـش  یّلعم ، يـالبرک  يرتـمولیک  تسیود  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندوـب  هدـنز  يرآ ،
! میدومن هدهاشم 

يراثآ ناـنچ  یلومعم - يداـع و  روط  هب  هدرم - زا  دراد و  يویند  راـثآ  هدـنز  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ  تسیچ ؟ رد  هدرم  هدـنز و  قرف 
يویند راثآ  أشنم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  سّدقم  دوجو  نوچمه  هک  دیراد  غارـس  ملاع  رد  ار  هدـنز  مادـک  دور ؟ یمن  راظتنا 

!؟ دنک دوخ  بوذجم  ار  ملاع  همه  هنوگنیا  دشاب و 

مادک .تسا  هدـنز  وا  ندوب  هدـنز  دـیما  هب  شنایعیـش  ياهلد  هکلب  دوش  یمن  متخ  یلعف  لاح  نیمه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تایح  اّما 
ندش هدنز  َِکتَعیش » ُبُوُلق  تَِییَح  َِکتایَح  ِءاجَِرب  َلب  : » دندومرف نابعش  همین  ترایز  رد  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دارم  دیاش  دیما ؟

(1 دیما نیمه   (2) .دشاب هادف ) انحاورا   ) مظعالا هللا  هّیقب  ترضح  ملاع  یجنم  روهظ  زا  سپ  نادیهش  رورس  ددّجم 

96 ص :

.تسا راختفا  تفارش و  ام  يارب  مالسلا ] هیلع  هللادبعابا   ] نارئاز هب  يرازگتمدخ  ینعی : - 1
رد .دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ ، زا  سپ  ایند  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  تعجر  نایعیـش ، يرورـض  ياـهرواب  زا  یکی  - 2

راونالاراحب هب  دینک  عوجر   ) .دنیامرف یم  تعجر  هک  دنتسه  یسک  نیتسخن  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  ترضح  هک  دنا  هدومرف  تایاور 
نفک و لسغ و  گرم ، زا  سپ  ار  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  رّهطم  ندب  راوگرزب ، نآ  هک  دنا  هدومرف  هوالعب  هعجّرلا )»  » باب 29 ج 53 

یشاّیعلا ج 2 ص 281) ریسفت  یفاک ج 8 ص 206 ، هضور   ) .دنهد یم  همادا  ار  ترضح  نآ  یناهج  تموکح  دنیامرف و  یم  نفد 
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دیما نیا  رگا  تسا و  هدنز  يزور  نینچ  كرد  يوزرآ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  هعیش  عقاو  رد  .تسا  هتشاد  هگن  هدنز  ار  نایعیش  ياهلد 
.دنا هدرک  هراشا  ینامز  نینچ  هب  نابعش ، همین  صوصخم  ترایز  رد  هک  دشاب  تهج  نیمه  هب  دیاش  .دریم  یم  شبلق  دشابن ،

ار نایعیش  دیما  نیا  ات  میناوخ  یم  ار  ناّنم  راگدرورپ  یّلعم - يالبرک  رد  نابعش  همین  زور  كرابم - ناکم  نامز و  نیا  رد  لاح  ره  هب 
اهیلع ارهز  زیزع  جرف  لـیجعت  نابعـش ، همین  رد  ار  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  نارئاز  هـمه  شاداـپ  رجا و  دـیامرف و  قـقحم  رتدوز  هـچره 

.دهد رارق  مالسلا 

ام رب  ایادـخ ! .ناسرب  ار  نامدیعـش  يالوم  مد  ّیلو  كرابم  زور  نیا  رد  شتدـالو ، نُمی  هب  راذـگب و  ّتنم  ناـمبیرغ  ياـقآ  رب  ایادـخ !
.نیملاعلا ّبر  نیمآ  امرف ! لّدبم  یعقاو  دیع  هب  زیزع ، نآ  ياقل  اب  ار  نابعش  همین  راذگب و  ّتنم 

هام 1386. رویرهش   7 نابعش 1428 - همین  یّلعم - يالبرک 

97 ص :
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  نیرتدنلب  یفّرعم  مّوس : لصف 

هراشا

زا دـیاش  هک  یترایز  .دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  ترـضح  روثأم  ترایز  نیرت  ینالوط  میفّرـشم  نآ  رـضحم  رد  هک  یترایز 
ثیدح باب 79 ،  ) تارایّزلا لماک  فیرش  باتک  رد  تیاور  نیا  .دشاب  درف  هب  رصحنم  یعیش ، فراعم  يافرژ  یناعم و  ییالاو  تهج 

(1) .تسا هدیدرگ  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عبنم  نیمه  زا  هحفص 173-190 ) ج 101   ) راونالاراحب فیرـش  باتک  رد  و  ( 17
ياه هرهب  نآ  زا  ترایز  همجرت  رد  هک  دـنا  هدومرف  فیرـش  ترایز  نیا  دروم  رد  یلّـصفم  نایب  یـسلجم  هماّلع  موحرم  نآ  نایاپ  رد 

.م : دراد دوجو  هجوت  لباق  هتکن  ود  فیرش  ترایز  نیا  هرابرد   (2) .میا هدرب  ناوارف 

101 ص :

.تسا هدیدرگ  لقن  زین  ص 327 و 348 ) ج 10 ،  ) لیاسولا كردتسم  باتک  رد  فیرش  ثیدح  نیا  زا  ییاهشخب  - 1
.میا هداد  رارق  تارایّزلا ) لماک  زا  لقن  هب   ) قوف ترایز  زا  یسلجم  هماّلع  موحرم  لقن  ار  تیاور  حیحصت  يانبم  ام  هوالعب  - 2
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ناکما دح  ات  ترایز  زا  ندرب  هرهب 

دادـعت هب  رظان  مه  عیـسو ، مجح  نیا  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تارایز  نیرت  مجحرپ  فیرـش ، ترایز  نیا  میتفگ  هکناـنچ  ( 1
هدـش دراو  ریبکت  راب  جـنپ  تسیب و  دصیـس و  فیرـش ، ترایز  عومجم  رد  لاثم  ناونع  هب  .نآ  لامعا  هب  رظان  مه  تسنآ و  تاـحفص 
مالس تمسق  رد  .تسا  هدش  هیصوت  قلف )  ) و سان ) (، ) ردق (، ) دیحوت (، ) سی  ) نوچ ییاه  هروس  تئارق  زین  ترایز ، يادتبا  رد  .تسا 

رب نوزفا  .دهد  یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  رطـس  هس  ًادودـح  هک  دوش  یم  هداتـسرف  نانآ  زا  کیره  رب  یتاولـص  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  رب 
هقیّدص ترـضح  حیبست  رازه - رثکادح ، و  دـص - لقادـح  زین ، نینمؤملاریما و  حـیبست  رازه  هک  دـنا  هدومرف  ترایز ، نایرج  رد  اهنیا 

لالخ رد  نآ  مود  لقن  تیاور و  نیا  لالخ  رد  نآ  لوا  لقن  هک  هدیدرگ  دراو  لقن  ود  هب  هتبلا  حـیبست  ود  نیا  .دوش  هدـناوخ  هرهاط ؛
.دنوش تئارق  دیاب  راب  رازه  راهچ  رثکاّدح  هعفد و  تسیود  رازه و  ود  لقادح  يرطس ، هس  ياه  حیبست  نیا   (1) .تسا رگید  یتیاور 

.دـشاب جراخ  ناـگمه  تقاـط  زا  تسا  نکمم  یمجحرپ  لاـح  نیع  رد  ردـقرپ و  لـمع  نینچ  ندروآ  ياـج  هب  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
.درذگب نآ  ریخ  زا  دـشخبب و  نآ  ياقل  هب  ار  ترایز  نیا  ياطع  تسا  رتهب  هک  دـشیدنیب  ینادان  يور  زا  یـسک  تسا  نکمم  نیاربانب 

ندناوخ رد  .دنک  مادـقا  هک  تسوکین  دـیآ  یم  شتـسد  زا  هک  ردـق  ره  یـشزرااب  لمع  نینچ  کی  رد  ناسنا  هک  دوب  لفاغ  دـیابن  اّما 
.دناوت هزادنا  ره  ات  ناسنا  تسا  بوخ  تمظع  نیا  اب  یترایز 

102 ص :

.دنا هدروآ  تارایّزلا  لماک  زا  لقن  هب  راونالاراحب ص 166 و 167  دلج 101  رد  ار  مود  لقن  نیا  یسلجم  موحرم  - 1
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رادروخرب نآ  فراعم  لیاضف و  زا  ار  درف  دوخ  لـضف  هب  دـنوادخ  هک  تشاد  دـیما  دـیاب  هتبلا  .دزادرپب  نآ  هب  لـمع  تئارق و  هب  دراد 
ناسنا هک  بوخ  هچ  نیاربانب  .مینک  رظن  فرـص  نآ  ّلک  زا  دشک  یم  لوط  ترایز  نیا  ندناوخ  هکنیا  فرـص  هب  دـیابن  اذـل  .دـیامرف 

یعـس هنوگ  نیا  دزادرپب و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  ياه  حیبست  رکذ  هب  دراد  ناوت  هک  دادعت  ره  ًالثم 
: تسا هدمآ  نینچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  .دنکن  مورحم  نآ  تاکرب  همه  زا  ار  دوخ  هک  دیامن 

(1) ُمتعَطَتسااَم ُهنِم  اُوتأَف  ٍءیَِشب  مسُکترَمَأ  اذِإَف 

.دینک لمع  نآ  هب  دیناوت  یم  هک  رادقم  ره  مداد  نامرف  يزیچ  هب  ار  امش  هک  یماگنه  سپ 

فطل هک  دشاب  .داد  رارق  تشهب  ياه  هحیار  تمحر و  ياه  میسن  ضرعم  رد  ار  دوخ  دیاب  .تسـشن  دیاب  تکرب  ریخ و  هرفـس  رـس  رب 
! دراذگن یقاب  ناممورحم  دنک و  يریگتسد  یهلا 

چیه زا  رتهب  مه  زاب  دـنک ، تئارق  ار  فیرـش  ترایز  نیا  زا  هلمج  کـی  یّتح  اـی  زارف  کـی  دـناوتب  ناـسنا  رگا  یّتح  لیـصافت  نیا  اـب 
زا ار  نآ  تاـکرب  مینک و  لـمع  فیرـش  تیاور  نیا  هب  دـهد - یم  هزاـجا  ناوت  تقو و  هک  ردـق  ره  تسوکین - .تسا  نآ  ندـناوخن 

.مییامن بلط  دنوادخ 

یهلا فراعم  بتکم  مالسلا : هیلع  ادهّشلادّیس  ترایز  نتم 

.تسا یـسانش  ماما  رـضحم  دـیحوت و  بتکم  کی  دوخ  دریگ - تروص  نآ  رب  مزال  گـنرد  رگا  تراـیز - نیا  هکنآ  رگید  هتکن  ( 2
31 تارابع

103 ص :

ص 31 راونالاراحب ج 22 ، - 1
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رد دوجو  نیا  اب  .دشاب  یم  دنمزاین  هدرتسگ  یلاجم  هب  اهنآ  نوماریپ  نتشاگن  هک  تسا  رغن  زغم و  رپ  نانچ  نآ  گرتس  یناعم  قیمع و 
: مییامن یم  ارذگ  يا  هراشا  مهم  رایسب  روحم  هس  هب  میشون و  یم  يا  هعرج  ردق  هب  ایرد  نیا  لالز  بآ  زا  هاتوک  تصرف  نیا 

دنوادخ تمظع  لباقم  رد  هدنب  تراقح 

ییوربآ یب  تراقح و  هب  رارقا  رانک  رد  لاعتم  راـگدرورپ  تمظع  هب  گـنررپ  هّجوت  تراـیز ، نیا  رد  مهم  ياـهروحم  زا  یکی  فلا )
هب ناوارف  هک  دـشاب  هدـش  هیـصوت  ردـقنیا  دـشاب و  ریبکت  حـیبست و  زا  ولمم  دـح  نیا  اـت  هک  میراد  غارـس  یتراـیز  رتـمک  .تسا  دوخ 

لـالج و هب  رّکذـت  دـیامن  یم  هتـسجرب  رایـسب  راو  هاـش  ّرُد  نیا  رد  هچ  نآ  بیترت  نیا  هـب  .دـیزادرپب  دـنوادخ  زا  دـیجمت  ییوگاـنث و 
: دیرگنب مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص  ترضح  حیبست  زا  یشخب  همجرت  هب  هنومن  ناونع  هب  .دشاب  یم  لاعتم  ّقح  توربج 

وا تسا  هّزنم  گرتس ، ِعیفر  یهاشداپ  بحاص  تسا  هّزنم  یلزا ، عیفر  یهاشداپ  بحاص  هبترمدـنلب ، يالاو  تّزع  بحاـص  تسا  هّزنم  »
«. تسا هدیشوپ  ایربک  رون و  يادر  هک  وا  تسا  هّزنم  دراد ، نت  هب  ییابیز  تّزع و  سابل  هک 

يریذپرذع دنوادخ ، زا  مینک و  یم  فارتعا  تسپ ، يا  هدنب  ماقم  رد  شیوخ ، یهایسور  ّتلذ و  هب  لاعتم  ّقح  يایربک  رکذ  رانک  رد 
: میراد یم  هضرع  هک  اج  نآ  .میبلط  یم 

ُنَهَترُملا یتَّیلَِبب ، ُریسألا  یبُونُِذب ، ُّرقُملا  اَنأَف  یل ، َرذُعال  یل َو  َهَّجُح  الَف  یَتلاقَم ، تَعَطَق  یبُونُذ َو  ینتَمَحفأ  ِّبَر  »

104 ص :
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، َنیِبنذُـملا ِءاـّلِذألا  ِءایقـشَألا  َفـِقوَم  یـسفَن  ِّبر  اـی  ُتـفَقوأ  دَـق  یب ، ُعَـطَقنُملا  يدـصَق ، نَـع  ُرِّیَحَتُملا  یتَـئیِطَخ ، یف  ُدِّلَجَتُملا  یلَمَِعب ،
ٍهَلفَغ ُّيَأ  َو  ینتََقبوَأ ، ٍهَرکُس  ُّيَأ  َو  یسفَِنب ، ُترَّرَغ  ٍریرغَت  َّيَأ  َو  َکیَلَع ، ُتءَرَتجا  ٍهَأرُج  َّيَأ  َکَناحبُـس ! ای  َكِدیعَِوب ، َکیَلَع  َنیئرَتجُملا 

، يّدَخ ِبارُّتلا  یف  يریفعَت  َو  یمَدَق ، َهَّلَز  َو  یهجَو ، ِّرُِحل  یتَوبَک  مَحراَف  يدّیسای  یلِعف ، َشَحوَأ  َو  يرَظَن ، َءوُس  َحَبقَأ  َناک  ام  ینتَبَطعَأ ،
َِکناسحِِإب َو  یلهَج ، یلَع  َکِملِِحب  دُع  َو  یتَرِذعَم ، لَبقا  و  یتَربَع ، یتَخرَـص َو  مَحرا  َو  یتَرثَع ، ینِلقَأ  َو  یّنِم ، َطَرَف  ام  یلَع  یتَمادَن  َو 

ُفِرَتعُملا یبنَذـِب ، ُّرِقُملا  اـَنَأَف  یَتلَأـسَِمب ، حَـتراَف  یلَمَع ، َفعَـض  َو  یبـلَق ، َهَواَـسَق  َکـَیلِإ  وُکـشَأ  ِّبَر  َّیَلَع ، َكِوفَِعب  َو  یتاـئیطَخ ، یلَع 
یعوُضُخ َو یعوُشُخ َو  مَحراَو  یَتبرُک ، سِّفَن  َو  یَتبوَت ، لَبقاَف  یسفَن ، نِم  ِدَوَقلِاب  ََکل  ُنیکَتسَأ  یتَیِـصان ، َو  يدَی ، ِهِذه  اه  َو  یتَئیطَِخب ،
یئاـجَر و َتنَأَـف  کیَدَـی ، َنَیب  َکِّیبـَن  ِنـبا  ِربَـق  ِباُرت  یف  يریفعَت  یغُّرَمَت َو  یّنِم و  ناـک  اـم  یلَع  یفَـسَأ  َو  يدِّیَـس ! َکـَیلِإ  یعاـطِقنا 

«. َتنَأ ّالِإ  َهلإال  یتَّدُع ، يرهَظ َو  يدَمَتعُم َو 

رارقا مناهانگ  هب  نم  سپ  .يرذع  هن  تسا و  نم  يارب  یتّجح  هن  سپ  هدیرب  ار  مراتفگ  هدناتس و  نم  زا  ار  رذع  مناهانگ  اراگدرورپ ! »
[ تخانـش  ] رد .متـسه  اشوک  یعـس ، تیاهن  هب  میاطخ  باکترا ]  ] رد متـسه و  ملمع  ورگ  رد  مریـسا و  دوخ  يراتفرگ  هب  ما و  هدـننک 

هار ندومیپ  زا  .منادرگرس و  ّریحتم و  میقتسم ] طارص  و   ] دوصقم
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.مناوتان

دیعو هب  ندرکن ] لـمع   ] ببـس هب  وت  رب  هک  ناـنآ ] [ ؛ ما هداد  رارق  راـکهانگ  راوخ  ناـتخب  هایـس  هاـگیاج  رد  ار  دوخ  نم  اراـگدرورپ !
.دنا هدیزرو  یخاتسگ  وت ، باذع ] ]

و درک ! مکاله  يا  یتسم  هچ  متفیرف و  نآ  اب  ار  دوخ  هک  دوب  یبیرف  هچ  مدرک و  ادـیپ  وت  رب  هک  دوب  یتأرج  هچ  ییوت ! هّزنم  هک ]  ] يا
! ما هداد  ماجنا  هک  یلمع  هدوب  كانتشحو  هچ  و  متشاد ! هک  يدب  رظن  هدوب  تشز  هچ  دناشک ! یهابت  هب  ارم  یتلفغ  هچ 

رب ما  ینامیـشپ  كاخ و  رد  متروص  ندـیلام  مماگ و  شزغل  هدـب و  رارق  تتمحر  دروم  ار  تروص  اب  منداـتفا  نیمز  هب  نم ! ياـقآ  يا 
ار مرذع  روآ و  محر  میاه  کشا  ندیـشک و  دایرف  هب  رذگب و  میاه  شزغل  زا  رگنب ]! تمحر  هدید  هب   ] ار تسا  هتـشذگ  نم  رب  هچنآ 

.ناشوپب ارم  توفع  اب  ار و  میاهاطخ  تناسحا  اب  ارم و  لهج  تا  ییابیکش  اب  .ریذپب 

هک شخب  تاجن  ناهانگ ] ّرش  زا   ] ما ییادگ  هطساو  هب  ارم  مروآ  یم  تیاکش  وت  هب  ملمع  يزیچان  مبلق و  تواسق  زا  مراگدرورپ ! يا 
صاصق ارم  ات  مراذـگ  یم  وت  رایتخا  رد  هک  تسا  نم  یناشیپ  نم و  تسد  نیا  متـسه و  میاطخ  هب  فرتعم  هانگ و  هب  هدـننکرارقا  نم 

دروم ار  تیوس  هب  مندـیرب  عوـضخ و  و  یگدنکفارـس ] و   ] عوـشخ نک و  ییاـشگ  هرگ  ار  میراـتفرگ  ریذـپب و  ارم  هبوـت  سپ  .ییاـمن 
ربق تبرت  هب  ار  مندیلام  ندیتلغ و  نک ] محر   ] تسا و هدزرس  نم  زا  هچنآ  رب  مفسأت  هب ] نک  محر   ] و نم ! ياقآ  هد  رارق  دوخ  تمحر 

« .تسین وت  زج  يدوبعم  یتسه ؛ نم  گرب  زاس و  یمرگتشپ و  نم و  هاگ  هیکت  دیما و  وت  هک  .تروضح  رد  تلوسر ؛ دنزرف 
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سامتلا و یبوبر  هاگرد  رد  .دنیب  یم  هراچیب  تخبدب و  ار  دوخ  هدیرب و  ادخ  ریغ  سکره  زا  هک  هتـسشن  يا  هدـنب  ءانیـس  روط  نیا  رد 
يا هدـنب  میظع ، ماقم  نیا  رد  .دـناد  یم  وربآ  یب  نامیـشپ و  ار  شیوخ  دـیامن و  یم  هوکـش  دوخ  بلق  تواسق  زا  .دـنک  یم  ییادـگ 
نیا اب  .دسانـش  یم  راب  هعجاف  كانتـشحو و  ار  شیوخ  ياه  هدرک  دـیامن و  یم  یفّرعم  تلفغ  لـهج و  هب  هتخیمآ  ار  دوخ  هک  هدـمآ 

درگن و یم  یمّنهج  دارفا  ایقـشا و  هاگیاج  رد  ار  شیوخ  .تسا  هدرک  دـیما  عطق  دوخ  زا  تمادـن ، زا  ریگولگ  یـضغب  اـب  راز و  لاـح 
.دناد یم  دوخ  ّقح  ار  یتشونرس  نینچ 

جوف نیا  دوجو  اب  .تسا  هدـنامن  شیارب  يا  هناهب  چـیه  هک  دـنک  یم  زاربا  دـنمدرد  هدـنب  تسا ، یناـشیرپ  زا  ُرپ  هک  یتلاـح  نینچ  رد 
زاربا شیوخ و  ندیلام  كاخ  هب  زا  نخـس  اج  نیا  يرآ  .دوش  یهلا  باذع  میلـست  هکنیا  زا  درادن  يا  هراچ  دمآ و  دـنب  شنابز  هانگ ،

هک هداهن  یکاخ  رب  تروص  وا  .دنک  یم  باتفآ  راک  شا  هّرذ  کی  هک  دیاس  یم  یتبرت  رب  هنوگ  نونکا  لیلذ  راز و  هدـنب  .تسا  ّتلذ 
دوجو اب  نیاربانب  .دبای  یم  ناشخرد  رون و  رپ  ار  یهلا  تیانع  هب  دـیما  هک  تسا  نیا  .دـننک  شناگژم  همرـس  تسا ، ناینامـسآ  ياّنمت 

تداعس دنک و  ششخب  بلط  دنوادخ  زا  هک  دبای  یم  تأرج  تسادخ ، بیبح  بوبحم  ناماد  هب  شتسد  هک  رطاخ  نادب  شا ، یهابت 
.دیامن سامتلا  ار 

لاعتم دنوادخ  هب  هّجوت  ادهّشلادّیس : هب  هّجوت 

راـگدرورپ هب  بّرقت  قیرط  اـهنت  ناونع  هب  ادـخ  ّیلو  هب  رمتـسم  هّجوت  تسا ، ناـیامن  فیرـش ، تراـیز  نیا  رد  هک  یمود  روـحم  ب )
، رئاز .تسا 
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نید هیاپ  تراـیز ، يادـتبا  ناـمه  رد  .دـناد  یم  وا  هب  نتـسج  بّرقت  يارب  ادـخ و  يوس  هب  تکرح  ار  ماـما  تراـیز  يوس  هب  تکرح 
: دیامن یم  ضرع  دناد و  یم  ادخ  ربارب  رد  میلست  ار  دوخ  يزرو 

َكِرمَِأل ُمیلسَّتلا  ینید  َماِوق  َّنَأ  ُتِملَع  ...َّمُهّللَا 

تسوت رما  ربارب  میلست  منید  هدولاش  هک  ما  هتسناد  ...ایادخ 

: دنک یم  یفرعم  ادخ  بّرقت  یهار  ترایز ، قیرط  رد  ار  دوخ  هاگ  نآ  و 

ِهللا َیلِإ  ِهللا َو  َنِم  ِهللاِاب َو  ِهللا َو  ِمِسب 

[. مراپس یم  هر   ] ادخ يوس  هب  ادخ و  يوس  زا  ادخ و  هطساو  هب  ادخ و  مان  هب 

لد اب  رئاز  هک  تسین  نانچ  .تسا  دنوادخ  هب  ندروآ  يور  عقاو  رد  ادخ  تّجح  ترایز  ادخ و  ّیلو  هب  هّجوت  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا 
دهد یم  ناشن  وا  درکیور  نیا  سکعرب ، .دریگ  هلصاف  دنوادخ  زا  ناشیا  مرح  يوس  هب  تکرح  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ندرپس 
دنیب یم  راگدرورپ  هرفـس  نامهیم  رئاز و  ار  دوخ  عقاو  رد  وا  نیارباـنب  .تسا  هتفرن  ههار  یب  هب  هداد و  صیخـشت  تسرد  ار  ریـسم  هک 

: دراد یم  هضرع  هکنانچ 

َو ًهَفُحت ، ٍِدفاو  ِّلُِکل  ًهَمارَک َو  ٍرئاز  ٍّلُِکل  َتلعَج  دَق  َو  ٍروزَم ، ُمَرکأ  ٍّیتأَم َو  ُمَرکَأ  يدِّیَـس  ای  َتنَأ  َو  ُلاحِّرلا ، ِهَیلِإ  َدَفَو  نَم  ُریَخ  َتنَأ  َّمُهّللَا 
« ِراّنلا َنِم  یتَبَقَر  َكاکَف  َياّیِإ  َکَتَفحَت  لَعجاَف  ِهیَلَع ، َُکتاوَلَص  َکِّیبَن  ِنبا  َربَق  ًاِرئاز  َُکتیَتَأ  دَق 

رادـید نیرت  تمارکاب  نابزیم و  نیرت  میرک  نم ! ياـقآ  يا  وت  دوش و  یم  دراو  وا  رب  اـهراب  هشوت  هک  یتسه  یـسک  نیرتهب  وت  ایادـخ 
ینامهیم ره  يارب  يا و  هداد  رارق  یتمارک  يرئاز  ره  يارب  وت  يا و  هدش 
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زا مندرگ  ندشدازآ  ارم  هب  تا  هیده  سپ  .مرئاز  ار  داب - وا  رب  تدورد  وت - ّیبن  رسپ  ربق  هکیلاح  رد  مدمآ  وت  دزن  هب  نم  .يا و  هیده 
.هد رارق  شتآ 

ترایز نیح  رد  نیدلاو  يارب  اعد 

تیاعر اب  هراـب  نیا  رد  .تسا  نیدـلاو  يارب  اـعد  هدـش ، فوطعم  نآ  هب  هژیو  هّجوت  تراـیز  نیا  رد  هک  تفگـش  لـئاسم  زا  یکی  ج )
: میهد یم  هّجوت  هتکن  دنچ  هب  راصتخا 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  يرادازع  سلاجم  رد  ناـمردام  ردـپ و  اـب  هک  میـشاب  هتـشاد  نهذ  رد  ار  هرطاـخ  نیا  اـم  بلغا  دـیاش  ج-1 )
ره اب  .دروخب  نام  هنوگ  هب  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  سلجم  میـسن  ات  دـندیرخ  یم  ناج  هب  ار  اـم  تمحز  نیدـلاو  .میدرک  یم  تکرش 
ره هب  نیا ، رب  نوزفا  .دننک  هنیداهن  نامناج  رد  ار  ترـضحنآ  هب  ّتبحم  هک  دیما  نیا  هب  دـندرک ؛ یم  دوخ  هارمه  ار  ام  دوب  هک  یتخس 

طیحم ات  دندید  ّتیذا  دندرک و  دودحم  ار  دوخ  .مییایب  راب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دنمتدارا  تیاهن ، رد  ام  هک  دـندش  لّسوتم  یهار 
ار ینیسح  ّتبحم  دهـش  زورما  رگا  نیاربانب  .دنرورپب  ار  ام  ددنـسپ ، یم  ادخ  هک  هنوگ  نآ  دنروآ و  مهارف  ام  يارب  ار  یبسانم  یتیبرت 

.تساه جنر  اهشالت و  نآ  رثا  میبای ، یم  ناج  ماک  رد 

ریبعت هب  .تسا  اهنآ  قیرط  زا  دـسر  یم  اـم  هب  هک  ياـه  تمعن  ماـمت  هکلب  میتسه ، اـهنآ  نویدـم  ار  نیریـش  ّتبحم  نیا  اـهنت  هن  ج-2 )
21 زا هک  يریخ  ره  اذل   (1) .دسر یم  ام  هب  هک  دنتسه  ییاهتمعن » مامت  هشیر   » اهنآ تایاور 
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ام هب  ادخ  ندیشخب  تمعن  ّمهم  ياه  هطساو  زا  یکی  اهنآ  رگید ، ریبعت  هب  .تسا  هدش  هداد  ام  هب  اهنآ  تکرب  هب  میلاحـشوخ  شنتـشاد 
.مینادب اهنآ  نویدم  ار  دوخ  میراد ، هچره  رد  دیاب  دنتسه و 

فیاظو نیا  زا  یکی  .دـیآ  یم  ناـمندرگ  هب  ناـشلابق  رد  یناوارف  فیاـظو  تسا ، هدیـسر  اـم  هب  هک  یبیـصن  همه  نیا  ربارب  رد  ج-3 )
: دیامرف یم  نام  شرافس  نآ  هب  نینچ  میرک  نآرق  هک  تساهنآ  هب  ناسحا » »

(1) .ًاناسحِإ ِنیَِدلاولِاب  ُهاّیا َو  ّالِإ  اوُُدبعَت  نَأ ال  َکُّبَر  یضَق  َو 

.دییامن ناسحا  ردام  ردپ و  هب  دینکن و  تدابع  ار  وا  زج  هک  هدنار  مکح  وت  راگدرورپ  و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسیچ ؛ ردام  ردپ و  هب  ناسحا  هکنیا ، ریسفت  رد 

(2) .ِنیَِینغَتسُم اناک  نِإ  ِهَیلإ َو  َنوُجاتحَت  اّمِم  ًائیَش  َكالأسَی  نَأ  امُهَفِّلَُکت  نَأ ال  امُهَتَبحُص َو  َنِسُحت  نَأ  ُناسحِالَا 

وت زا  دنتـسه  دـنمزاین  نادـب  هک  ار  يزیچ  هک  يزادـنین  تمحز  هب  ار  نانآ  یـشاب و  هتـشاد  اهنآ  اب  وکین  راـتفر  هک  تسا  نیا  ناـسحا 
.دنشاب وت ] يرای  زا   ] زاین یب  نآ ] ندروآرب  يارب   ] دنچره دنهاوخب ،

مینک و راتفر  ییوکین  هب  نانآ  اب  هکنیا  تسخن  دراد : قادـصم  ود  ردام  ردـپ و  هب  ناسحا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  شیاـمرف  قباـطم 
دننک زاربا  ار  ناشزاین  دهدن  هزاجا  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  قادصم  نیمود  اّما  .میشاب  هتشاد  اهنآ  ربارب  رد  ار  عضاوت  مارتحا و  تیاهن 

1 ح.دنک شا  هدروآرب  نآ ، زا  شیپ  و 
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هک تسا  دنزرف  هفیظو  دوجو  نیا  اب  اّما  دنروآرب ، ار  شیوخ  هتـساوخ  ییاهنت  هب  دـنناوت  یم  دوخ  اهنآ  هک  تسا  یـضرف  رد  ناسحا » »
نامیگدـنب هفیظو  ماجنا  يارب  اـم  عقاو  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  .دـشوکب  اـهنآ  تجاـح  عفر  يارب  بلطم  نیا  زا  عـالّطا  ضحم  هب 

.میا هدمآرب  هفیظو  نیا  سپ  زا  مینک  یتسد  شیپ  ناشیاه  هتساوخ  ندروآرب  رد  میتسناوت  رگا  .مییاهنآ  هب  دنمزاین 

ربارب رد  اعد  هب  اهناسنا  همه  سپ  .دوش  یم  هدروآرب  لاعتم  دـنوادخ  يرای  هب  عقاو  رد  یناسنا  ره  تشرد  زیر و  ياـه  تجاـح  ج-4 )
رب نوزفا  .مینک  اعد  ناشیارب  هک  تسا  نیا  ام  ردام  ردـپ و  تجاح  نیرت  یـساسا  تفگ  ناوتب  دـیاش  نیارباـنب  .دـندنمزاین  راـگدرورپ 
هک تسا  نیا  هب  وا  فطل  ناربج  لقادح  .دنک  یم  ادیپ  یفالت  ّقح  ام  رب  دیامنب ، یفطل  ای  دنکب  ام  ّقح  رد  یکین  یـسکره  ًاساسا  نیا ،
زا هک  مه  یتمعن  ره  هوالعب  .دنتـسه  ام  هب  هدیـسر  ياهتمعن  همه  أشنم  ردام  ردـپ و   (1) .مینک اعد  ادخ  هاگـشیپ  رد  هناصلاخ  وا  يارب 
اج مه  زاب  مینک  اعد  اهنآ  يارب  رتشیب  هچره  هتکن  ود  نیا  هب  هّجوت  اب  .دـسر  یم  نامتـسد  هب  نانآ  رطاـخ  هب  دوش  اـطع  اـم  هب  سپ  نیا 

نینچ هدیسر ، نانآ  ریسم  زا  هک  ییاهتمعن  کت  کت  ربارب  رد  میهاوخب  رگا  یتسارب  .میهاوخب  تکرب  ریخ و  ناشیارب  ادخ  زا  هک  دراد 
میناوتب تسین  مولعم  همه  نیا  اب  .مینک  اعد  ناـشیا  يارب  دوخ  زا  شیپ  میراد  یمرب  اـعد  هب  تسد  هک  راـبره  دـیاب  مینک ؛ يرازگرکش 

.مییامن یفالت  ًامامت  ار  دوخ  هب  نانآ  فاطلا 

تسا تمعن  يرازگرکـش  قادصم  ام ، تکرح  نیا  نوچ  .دسر  یم  ام  دوخ  هب  تیاهن  رد  مه  اهاعد  نیا  ریخ  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
و65
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(1) .دهد یم  خساپ  نآ  ینوزفا  اب  ار  تمعن  رکش  دنوادخ 

یتمعن چـیه  عقاو  رد  دوش  یمّنهج  ناسنا  رگا  .دورب  ایند  زا  ریخ  هب  تبقاع  تیاهن  رد  هک  تسا  نیا  یناـسنا  ره  زاـین  نیرت  مهم  ج-5 )
اهنآ تاجن  تداعـس و  يارب  اـعد  ار  رداـم  ردـپ و  يارب  اـهاعد  نیرت  مهم  زا  یکی  ناوت  یم  بیترت  نیا  هب  .درادـن  يدوس  وا  لاـح  هب 

انث رکذ و  تاـجانم و  زادـگ و  زوـس و  همه  نآ  زا  سپ  تراـیز  نیا  ياـهزارف  نیرخآ  رد  هک  تسا  اـه  هّجوـت  نـیمه  اـب  .درک  یّقلت 
: میبلط یم  نینچ  راگدرورپ  هب  باطخ 

، ًانارفُغ ِتائِّیَّسلِاب  ًاناسحإ َو  ِناسحِإلاب  امِهِزجا  َّمُهّللا  ًاریَخ ، یّنَع  اـمِهِزجا  ًاریغَـص َو  یناـیَّبَر  اـمَک  اـمُهمَحرا  َّيَدـِلاِول َو  یلرِفغا َو  َّمُهّللا 
یف امِهینفِّرَع  َو  امِهیَربَق ، یف  امَُهل  حَسفا  َو  امُهَعِجاضَم ، امِهیَلَع  دَِّرب  َو  َِکباذَـع ، نَع  امُهَهوُجُو  مِّرَح  َو  َِکتَمحَِرب ، َهَّنَجلا  امُهلِخدأ  َّمُهّللا 

.مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ٍدَّمَُحم  َِکبیبَح  ِراوَج  َِکتَمحَر َو  نِم  ٍّرَقَتسُم 

راب ما ]  ] یکچوک ماگنه  رد  ارم  هک  روط  نامه  امرف ؛ تمحر  ار  نانآ  ياشخبب و  مردام  ردـپ و  يارب  نم و  يارب  ار ] ناهانگ  ! ] ایادـخ
هب نک و  اطع  ییوکین  دـنا ] هدرک  هک  یی  ] اهییوکین هطـساو ]  ] هب ار  ود  نآ  ایادـخ ! .هد  ریخ  شاداـپ  نم  بناـج  زا  ار  ود  نآ  .دـندروآ 
ود نآ  راسخر  زاس و  دراو  تشهب  هب  دوخ  تمحر  هب  ار  ود  نآ  ایادخ ! .امرف  تیانع  شیاشخب  دـنا  هدـش  بکترم  هک  یناهانگ  يازا 
ود نآ  هد و  تعسو  ناشیاهربق  رد  ود  نآ  يارب  زاس و  کنخ  تمالس و ]  ] نانآ رب  ار  ود  نآ  ياه  هاگمارآ  نک و  مارح  تباذع  رب  ار 

7/ زا یهاگرارق  رد  ار 
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[. ناسرب ناشرادید  هب  ارم  و   ] ناسانشب نم  هب  داب - شنادناخ  وا و  رب  ادخ  مالس  دورد و  هک  دّمحم - تبیبح  یگیاسمه  تتمحر و 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  روهظ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ردص  يافش 

هدنز درم  ربا  نیا  .دشخب  یم  یناگدنز  تسا و  هدنز  زونه  شتداهـش ، زا  نرق  هدراهچ  تشذـگ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  د )
نیرت هتخوسلد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دنک  درُخ  ار  راوتسا  ياه  هوک  دناوت  یم  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  ییاه  غاد  لّمحت  هصرع  اّما ،

ّیلع ترضح  تداهش  تبیـصم  زا  ناوت  یم  اهغاد  نیرتزوسناج  نیا  زا  یکی  ناونع  هب  .دنا  هدوب  دوخ  دالوا  دوخ و  تبیـصم  رب  سک 
نیا مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  هب  باطخ  هاکناج  درد  نینچ  زا  فیرـش  تراـیز  نیا  رد  .درک  داـی  مالـسلا  هیلع  ربکا 

: مینک یم  دای  هنوگ 

ًاقَرُحم َکیَلَع ، یکبَی  َُکبِـسَتحَی َو  َکیبأ  يَدَـی  َنَیب  ٍمَّدَـقُم  نِم  یُّما  َتنأ َو  یبِأب  ِهللا َو  ِبیبَح  یلإ  ِِهب  یقَترُملا  َکُمَد  یُّما  َتنَأ َو  یبَِأب 
.ُُهبلَق َکیَلَع 

ربارب رد  هداتفا  شیپ  دیهـش ]  ] يا تیادف  هب  مردام  ردـپ و  دـش و  هدرب  الاب  ادـخ  بیبح  يوس  هب  وت ، نوخ  وت ! يادـف  هب  مردام  ردـپ و 
.تسیرگ یم  وت  رب  هتخوس  لد  اب  تشاذگ و  یم  ادخ ]  ] باسح هب  ار  وت  تبیصم  جنر  هک  یلاح  رد  تردپ !

يارب یمهرم  لاـبند  دزوس ، یم  وا  غاد  رد  هدروـخ و  هرگ  شیـالوم  بلق  هب  شبلق  .تسا  هجاوـم  نازوـس  بلق  نیا  اـب  ییـالبرک  رئاز 
افش مالسلا  هیلع  هللادبعابا  هتخوس  هنیس  هک  دنک  يراک  دهاوخ  یم  .ددرگ  یم  شیاقآ  لد  نیکست 
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.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  بلاط  تسد  هب  شیافش  دبای و 

، مولظم نآ  ماقتنا  .تسا  هدـشن  هتفرگ  زونه  يدامتم  نورق  تشذـگ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  هتخیر  قحان  هب  نوخ  ماقتنا  يرآ 
هیلع نیسح  ماما  ندش  هتشک  زا  هک  دنتسه  ینامدرم  نرق  هدراهچ  تشذگ  زا  سپ  زونه  هدنام و  نیمز  رب  نونکات  هک  تسا  يا  هفیظو 
رصع یلو  ترـضح  تیافک  اب  تسد  هب  لاعتم  دنوادخ  .دننک  یم  نیـسحت  دییأت و  ار  میظع  هعجاف  تیانج و  نیا  دننامداش و  مالـسلا 
ياه هلمج  رئاز  هک  تسا  نیمه  يارب  .دیشک  دهاوخ  ماقتنا  نادیهش  رورـس  تداهـش  هب  نادنمتیاضر  تواقـش و  لها  زا  مالـسلا  هیلع 

راوگرزب نآ  هب  هک  دهاوخب  دـنوادخ  زا  دـنک و  اعد  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  جرف  رد  لیجعت  يارب  ات  دروآ  یم  نابز  هب  ار  یکانزوس 
هاگرد هب  یتالمج  نینچ  بلاق  رد  اعد  نیا  .دهدب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  هب  ناگدش  داش  ناگداداضر و  زا  ماقتنا  نذا 

: دوش یم  هضرع  یهلا 

ِلتَِقب َیِـضَر  نَّمِم  مِقَتنا  ِنیَـسُحلا ! َّبَر  َّمُهّللا  ِنیَـسُحلا ، ِمَدـِب  ُبلطا  ِنیَـسُحلا ! َّبَر  َّمُهّللا  ِنیَـسُحلا ، َردَـص  ِفـشا  ِنیَـسُحلا ! َّبَر  َّمُـهّللا 
.ِنیَسُحلا ِلتَِقب  َحِرَف  نَّمِم  مِقَتنا  ِنیَسُحلا ! َّبَر  َّمُهّللا  َنیَسُحلا ، ََفلاخ  نَّمِم  مِقَتنا  ِنیَسُحلا ! َّبَر  َّمُهّللا  ِنیَسُحلا ،

[ صاقت ! ] مالسلا هیلع  نیسح  راگدرورپ  يا  ایادخ  شخبافش ! ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  بلق  مالـسلا ! هیلع  نیـسح  راگدرورپ  يا  ایادخ 
مالسلا هیلع  نیـسح  ندش  هتـشک  هب  هک  یـسکره  زا  مالـسلا ! هیلع  نیـسح  راگدرورپ  يا  ایادخ  بلطب ! ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ 

! ریگ ماقتنا  دومن  تفلاخم  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  هک  سکره  زا  مالسلا ! هیلع  نیسح  راگدرورپ  يا  ایادخ  شک ! ماقتنا  هداد ، تیاضر 
مالسلا هیلع  نیسح  ندش  نتشک  هب  هکره  زا  مالسلا ! هیلع  نیسح  راگدرورپ  يا  ایادخ 
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.ریگب ماقتنا  دش ، نامداش 

نآ بلق  یگتخادگ  نآ  زا  شیپ  ات  .دوش  یم  قّقحم  ناشدنزرف  روهظ  اب  اهنت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلد  کنخ  و  ردـص » يافـش  »
.دنک یم  بوذ  ازع  زا  ار  نامسآ  تفه  هیناث  ره  ترضح 

! هللا یعاد  کیّبل 

هراشا

هدیسر شیوخ  بوبحم  هب  رید  هک  دنیب  یم  یلو  .دنز  یم  جوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  فرژ  یتّبحم  هدادلد ، رئاز  هنیـس  رد  ه )-
يـالب رپـس  ار  دوـخ  هنیـس  دراد  تسود  يا  هدـشلد  ره  .دـشاب  دوـخ  رادـلد  نادرگ  ـالب  هک  دـنک  یم  وزرآ  يا  هدرپـس  لد  ره  .تسا 

ار شبلق  هرمث  هک  دنیبب  رگا  اّما  .دوش  شیادف  دزیرب و  شدارم  ياپ  هب  ار  شا  یتسه  همه  دهاوخ  یم  يا  هدرپس  رس  ره  .دنک  شدنبلد 
مرگ ِهآ  .دوش  یم  بلقنم  شلاـح  یتـسار  هب  هتفاـین ، ار  وا  زا  عاـفد  تصرف  دـنا و  هدرب  اهریـشمش  خلـسم  هب  هنـشت  بآ ، رهن  ود  ناـیم 

دـنک و یم  ینیگنـس  شندـب  رب  شرـس  .دـنک  یم  شبآ  هّرذ  هّرذ  بوبحم ، يراـی  زا  ندـناماج  غاد  دزیخ ؛ یمرب  شداـهن  زا  ترـسح 
امهیلع یلع  نب  نیسح  نایئادف  ناوراک  .تسا  هداتفا  بقع  هلفاق  زا  وا  يرآ  .دزیرب  رس  هب  تبیصم  كاخ  دنیشنب و  دبا  ات  دراد  تسود 

 . ...تسا هدنامن  طاسب  رد  يزیچ  ترسح  زج  وا  يارب  دنا و  هدیچوک  تشهب  يوس  هب  شطع  شتآ و  يداو  نیا  زا  مالسلا 

هللادـبعابا لیحّرلا »  » مه زونه  راگنا  .دراد  ساکعنا  البرک  نامـسآ  دـبنگ  ریز  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  لیحّرلا »  » مه زونه  راگنا  هن ، اّما 
مه زونه  راگنا  .دوش  یم  هدینش  اونین  تشد  زا  شا  هثاغتسا  دایرف  مه  زونه  راگنا  .دراد  ساکعنا  البرک  نامسآ  دبنگ  ریز  مالسلا  هیلع 

رای شا  هتخوس  مین  ياه  همیخ  زا  عافد  يارب 
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زیخرب سپ  .دناوخ  یمارف  ار  شیوخ  ناگتخاب  لد  یکاخ ، هرک  نیا  برغ  قرش و  زا  هداتسیا و  نادیم  هنایم  رد  زونه  راگنا  .دبلط  یم 
: تسا کیّبل »  » تقو هک 

و ًاعبس ، ِهللا » َیِعاد  َکیََّبل  : » لق ًاعبس و  هحَبس  و  ًاعبس ، هدمحا  و  ًاعبـس ، هّلله  و  تاَّرم - عبـس  ربکأ -» هللا  ربکأ ، هللا  : » لق ًالیلق و  شما  َّمث 
: لق

ِّیبَّنلا ِفَلَِخل  ِمیلـسَّتلا  یلَع  َياوَه  ییأَر َو  َو  يرََـصب ، یعمَـس َو  َو  یبلَق ، َکـَباجأ  دَـقَف  َِکتَثاِغتـسا ، َدـنِع  ینَدـَب  َکـبُِجی  َمل  َناـک  نإ  »
، َکَیلإ ًاعاطِقنا  َُکتئِج  ِدَهَطـضُملا ، ِمُولظَملا  َو  غِّلَبُملا ، يّدَؤُملا  َو  ِنَزخَتـسُملا ، ِنیمألا  َو  ِِملاعلا ، لیلَّدلا  َو  ِبَجَتنُملا ، ِطبِّسلا  َو  ِلَسرُملا ،

ُهللا َمُکحَی  یّتَح  ٌهَّدَعُم ، ََکل  یتَرـُصن  َو  ٌعبَّتُم ، ََکل  ییأَر  َو  ٌمِّلَـسُم ، ََکل  یبلَقَف  َكِدَعب ، نِم  ِفَلَخلا  َكَِدلَو  َو  َکیبَأ ، َكِّدَج َو  یلإ  َو 
ِهِّلل ُرِکنُاال  َنینِمؤُملا ، َنِم  مُِکب  ّینإ  مُکِّوُدَـع ، َعَمـال  مُکَعَم  مُکَعَمَف  ُهَمحَّرلا ، یَجُرت  مُِکب  َو  ُهَّجُحلا ، ُمُکَّنَأ  َهللا  ُدِهـُشا  َو  مُکَثَعبَی ، ِِهنیدـِب َو 

« ٍهَّیشَِمب ُهنِم  ُبِذُکاالَو  ًهَرُدق ،

راب تفه  وگب و  هللادـمحلا )  ) راب تفه  وگب و  هللا ) اـّلا  هلا  ـال   ) راـب تفه  و  ربکا » هللا  ربکا ، هللا  : » وگب راـب  تفه  ورب و  هار  یمک  سپس 
ماـگنه مندـب  رگا  : » وـگب و  ادـخ »]! يوـس  هـب  اـی  ! ] ادـخ بناـج  زا  هدـنناوخارف  يا  کـیّبل ! : » وـگب راـب  تـفه  وـگب و  هللا ) ناحبــس  )

متساوخ رظن و  ممشچ و  شوگ و  بلق و  نونکا  درکن ، تباجا  ار  وت  تا  یهاوخدایرف 
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ادا هدش ، هداهن  هعیدو  هب  راد  تناما  هاگآ و  يامنهار  هدیزگرب ، هداون  هداتـسرف ، ّیبن  نیـشناج  ربارب  میلـست  رب  دـنک ؛ یم  تباجا  ار  وت 
ما هدیرب  نآ ، اب  هک  یندمآ   ] مدمآ وت  دزن  هب  .هتفرگ  رارق  رهق  دروم  هدیدمتس  و  یهلا ] ماغیپ  [ي  هدنناسر و  یهلا و ] فیلکت  [ي  هدننک

يارب مبلق  سپ  .تسا .]  ] وت زا  سپ  نیشناج  هک ] نیدباعلا ، نیز  ماما  [ت  دنزرف تردپ و  وت و  ياین  يوس  هب  .وت و  يوس  هب  وت ] ریغ  زا 
[ نامدرم نایم   ] شنید ماـکحا ]  ] هب دـنوادخ  هکنآ  اـت  تسا  هداـمآ  وت  يارب  ما  يراـی  رادرب و  ناـمرف  وت  يارب  مرظن  تسا و  میلـست  وت 

.دزیگنارب تعجر ] رد   ] ار امش  دنارب و  مکح 

دنسپ رد  ار  دوخ  لایما  رگا  .تسا  هدرک  تباجا  ار  ناشیا  دنک ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  وریپ  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  لد و  ناسنا  رگا 
رـضاح رگا  .تسا  هداد  ار  ترـضح  نآ  خساپ  ًاتقیقح  دشاب  ناشیا  میلـست  رگا  .تسا  هتفگ  کیّبل  ناشیا  هب  دیامن ، یناف  ترـضح  نآ 

؛ دـنادب عطقنُم » ، » ترـضح نآ  يوس  هب  ار  دوخ  دـناوت  یم  هاـگ  نآ  دـنک ، راوگرزب  نآ  ترـصن  هنهپ  ار  شیوخ  یگدـنز  نتم  دوـش 
نینچ .دـشاب  هتـشادن  رظن  نارگید  هب  هجو  چـیه  هب  دـیامن و  هتـسویپ  ترـضح  نآ  هب  ًاعقاو  ار  شیوخ  ناسنا  نآ  یپ  رد  هک  یعاـطقنا 

.درادن ساره  يا  هنعط  شنزرس و  چیه  زا  دتفا و  یم  هار  دوخ  ياقآ  هلفاق  یپ  رد  یسک 

(1) .تسا هدـش  قالطا  زین  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  هب  هک  تسا  يریباـعت  زا  یکی  ریبعت ، نیا  .تسا  هللا » یعاد   » هب کـیّبل  اـم ، کـیّبل 
.هتوعد مالسلا ، هیلع  ماما  هک  دشاب  نآ  روظنم  هکنآ  یکی  داد : لامتحا  هنوگ  ود  ناوت  یم  نآ  يانعم  هرابرد 

117 ص :

.هتایآ ّینّابر  هللا و  یعاد  ای  کیلع  مالّسلا  ص 493 :) ج 2 ، جاجتحالا ، ، ) سی لآ  ترایز  - 1
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هک تسا  يراـج  مالـسلا  مهیلع  همئا  اـیبنا و  هراـبرد  طـقف  اـنعم  نـیا  هللا .) َنـِم  یعاد   ) تـسا لاـعتم  دـنوادخ  بناـج » زا   » يا هدـننک 
.دنتسه راگدرورپ  صوصنم  ناگداتسرف 

تروص نیا  رد  .مینک  اـنعم  هللا ) یلا  یعاد   ) دـنوادخ يوس » هب   » هدـننک توـعد  ناوـنع  هب  ار  ریبـعت  نیا  هک  تسا  نیا  رگید  لاـمتحا 
ایبنا و هتبلا  .دریگ  یمرب  رد  ار  دناوخب  ارف  ادخ  يوس  هب  هک  یـسکره  تساهنآ و  ریغ  مالـسلا و  مهیلع  هّمئا  ایبنا و  زا  معا  هللا ،» یعاد  »

لامتحا بیترت  نیا  هب  .دنا  هتشگ  بوصنم  صوصنم و  وا  يوس  زا  هک  دنیادخ  يوس  هب  یناگدننک  توعد  مالسلا  مهیلع  هّمئا  لسر و 
.دشاب یم  مالسلا  مهیلع  ایبنا  نیموصعم و  ّصاخ  نوچ  تسا  رت  يوق  لّوا 

؟ کیّبل تفه  ارچ 

هدومرف هئارا  ار  یبلاج  ابیز و  رایـسب  نایب  يرتشوش  رفعج  خیـش  هللا  هیآ  موحرم  هدـش ، دراو  هیبلت  نیا  راب  تفه  ارچ  هکنیا  هرابرد  اـّما 
: دنرمش یمرب  ار  هجو  راهچ  کیبل ، تفه  نیا  نتفگ  يارب  ناشیا  .تسا 

: دزادرپ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تباجا  هب  دوخ  فلتخم  تالاح  اب  رئاز  هک  تسا  نیا  لّوا : هجو 

ادهّـشلادّیس رب  مشچ »  » اب دونـش ، یم  ار  راوگرزب  نآ  تبیـصم  شیوخ  شوگ »  » اـب دزرو ، یم  ّتبحم  ترـضح  نآ  هب  دوخ  بلق »  » اـب
« لیم يوه و   » اب ددنب ، یم  لد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ناگدـننک  تباجا  نارای و  راک  هب  دوخ ، يأر »  » اب دـیرگ ، یم  مالـسلا  هیلع 

نآ هب  نابز »  » اب دراپـس و  یم  هر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  يوس  هب  ندـب »  » اـب دـشاب ، ترـضح  نآ  اـب  هک  دـبلط  یم  شیوخ 
.دهد یم  مالس  شترایز  رد  راوگرزب 
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: دسر یم  رظن  هب  يرورض  هتکن  هس  رّکذت  مود - هجو  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  اج - نیا  رد 

بلق ناشیا  هعیش  هک  دنک  یم  ادیپ  قّقحت  لماک  روط  هب  یتقو  راوگرزب ، نآ  هب  کیّبل  مالسلا و  هیلع  ادهّشلادّیس  ترـضح  ترـصن  ( 1
همه رد  ناشیا  رادتسود  هاگ  نآ  دش ، يریگ  یپ  يدرکیور  نینچ  رگا  .دیامن  ترـضح  نآ  میلـست  ار  دوخ  نابز و ...  اپ و  تسد و  و 

نآ ّبحم  مالک  رد  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  کیّبل  مـالک ، کـی  رد  .دوش  یم  هفیظو » ماـجنا   » لـها یگدـنز ، ياـه  هنیمز 
.دیامن یم  دییأت  ار  شراتفگ  نیا  مه  وا  لمع  هکلب  دوش  یم  نایامن  ترضح 

نآ هب  لد  قامعا  زا  هک  یـسک  .تسا  حرطم  راوگرزب  نآ  یهاون  رماوا و  همه  هب  تبـسن  شیـالوم ، ربارب  رد  هعیـش  کـی  فیاـظو  ( 2
مالـسلا هیلع  هللادبعابا  ّبحم  فیاظو  زا  یخرب  نیاربانب  .ددرگ  مزتلم  اه  نآ  همه  هب  هک  دـنک  یم  شالت  دـیوگ ، یم  کیّبل  ترـضح 

هب .تسا  یّبحتـسم  هفیظو  کی  ناشیا  تبیـصم  رد  نتـسیرگ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  .دنتـسه  بجاو  یخرب  بحتـسم و 
تامّرحم كرت  تابجاو و  ماجنا  زا  هک  تسا  نیا  هب  ناینیـسح  مامتها  اهنآ - زا  شیپ  هکلب  و  بحتـسم - فیاـظو  نیا  ماـجنا  تازاوم 

.دندرگن لفاغ 

یمن قّقحم  ترـضح ، نآ  رب  نتـسیرگ  ترایز و  اب  طقف  ناشیا  يراـی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  نتفگ  کـیّبل  بیترت  نیا  هب  ( 3
نیمارف همه  ریگ  یپ  دـهاوخ  یم  هک  دـنک  یم  مالعا  ترـضح  نآ  هب  ّتبحم  زاربا  نیا  اب  رئاز  ییوگ  .تسا  لّوا  ماـگ  نیا  هکلب  دوش ،

ّبحم ناوت  یم  تقو  نآ  تسشن ، راب  هب  اعّدا  اضاقت و  نیا  رگا  .دیامن  ضحم  تعاطا  ترضح  نآ  زا  دشاب و  ناشیا 
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.تسناد ناشیا  يوگ  کیّبل  الاب » يا  هبتر   » رد و  ًاعقاو »  » ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

نیاربانب .دنا  هدرمشرب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  نتفگ  کیّبل  قیداصم  زا  یخرب  ًافرص  نایب  نیا  رد  خیـش  موحرم  لیـصافت  نیا  اب 
بلق اب  نتفگ  کیّبل  لاثم  روط  هب  .دوش  یمن  ترـضح  نآ  ناتـسود  بناـج  زا  لـماک  هفیظو  ماـجنا  ثعاـب  ناـشیا  شیاـمرف  هب  لـمع 

.ناهانگ یگدولآ  زا  لد  ندرک  كاپ  هلمج  زا  دراد  مه  يرگید  قیداصم 

.نمؤم تبیغ  مارح و  زاوآ  ندینشن  هلمج  زا  دراد  مه  يرگید  قیداصم  شوگ  اب  نتفگ  کیّبل 

.مارح هاگن  زا  يرود  هلمج  زا  دراد  مه  يرگید  قیداصم  مشچ  اب  نتفگ  کیّبل 

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  يداقتعا  ءارآ  اب  یبلق  دیاقع  ندرک  گنهام  هلمج  زا  دراد  مه  يرگید  قیداصم  يأر  اب  نتفگ  کیّبل 

.دشاب مالسلا  مهیلع  هّمئا  تساوخ  اب  قباطم  ناسنا  ياضر  لیم و  هکنیا  هلمج  زا  دراد  مه  يرگید  قیداصم  يوه  اب  نتفگ  کیّبل 

.تامّرحم زا  ندب  زیهرپ  یندب و  تادابع  ماجنا  هلمج  زا  دراد  مه  يرگید  قیداصم  ندب  اب  نتفگ  کیّبل 

(1)  ... . تبیغ و غورد ، نوچ  یناهانگ  هب  ندش  هدولآ  زا  نابز  لرتنک  هلمج  زا  دراد  مه  يرگید  قیداصم  نابز  اب  نتفگ  کیّبل 

سپس .دشاب  مالـسلا  هیلع  ماما  ندیبلط - يرای  راصنتـسا -»  » راب تفه  هب  رئاز  تباجا  تفه  کیّبل ، تفه  نیا  هک  تسا  نآ  مود : هجو 
.تار اه  یبلط  يرای  نیا 

120 ص :

.تبرغ رد  باتفآ  باتک  هعومجم  زا  ج 4  باتفآ » يرای   » باتک رد  دیرگنب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارگیرای  فیاظو  ریاس  - 1
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: درمش یمرب  کیاکی 

يراـی هنوـگنیا  دـندومرف ، هّکم  زا  ندـیچوک  دـصق  ناـشیا  هک  ماـگنه  نآ  .دوـب  همّظعم  هّـکم  رد  ترـضح ، ندـیبلط  يراـی  نیتـسخن 
: دنتساوخ

(1) ُهللا َءاش  نِإ  ًاِحبضُم  ٌلِحار  ّینِإَف  انَعَم  لَحرَیلَف  ُهَسفَن  ِهللا  ِءاِقل  یلَع  ًانِّطَُوم  ُهَتَجهُم  ًالِذاب  انیف  َناک  نَم 

 - نم هک  دنک  چوک  ام  اب  سپ  دنک ، یم  دـنوادخ  رادـید  رب  دـنب  ياپ  ار  دوخ  دـهد و  یم  ار  شناج )  ) شبلق نوخ  ام  هار  رد  سکره 
.ما یهار  هاگحبص  دهاوخب - دنوادخ  رگا 

( رمع نب  هللادبع  ریبز و  نب  هللادبع  رفعج و  نب  هللادبع  ساّبع ، نب  هللادبع   ) هللادبع راهچ  هک  دوب  یتقو  ترـضح  ندـیبلط  يرای  نیمود 
اما دـنتفریذپن  ار  ناشتـساوخرد  ترـضح  نآ  .دـنراد  ناشزاب  قارع  هب  نتفر  زا  ات  دندیـسر  ناـشیا  روضح  هب  هّکم  زا  تکرح  زا  سپ 

يرای ار  شماـما  دّـمحم ) نوع و   ) شرـسپ ود  نداتـسرف  اـب  هک  دوب  رفعج  نب  هللادـبع  طـقف  .دـندناوخارف  شیوخ  يراـی  هب  ار  ناـشیا 
(2) .دومن

دوخ هاگ  .دندیبلط  یم  يرای  اهنآ  زا  دندومرف و  یم  تّجح  مامتا  دندومن  تاقالم  ار  ناشیا  هک  یناسک  اب  البرک  هب  هّکم  هار  رد  مّوس 
.دنتساوخ یم  کمک  دنتشاد و  یم  لیسگ  يا  هداتسرف  هاگ  دندرک ، یم  نینچ  هطساو  یب  ترضح  نآ 

دنداتـسرف و وا  غارـس  هب  ار  دوخ  دصاق  تسخن  ترـضح  نآ  .دوب  یفعج » ّرح  نب  هللادیبع   » مان هب  يدرف  زا  اه  یبلط  روای  نیا  زا  یکی 
.9 هکنیا زا  سپ 

121 ص :

.دیفم خیش  زا  لقن  هب  راونالاراحب ج 44 ص 367  - 1
داشرالا ج 2 ص 69. ص 366-364 ، راونالاراحب ج 44 ، - 2
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: دندومرف ترضح  نآ  .دنک  ناشیهارمه  هک  دنتساوخ  وا  زا  دندروآ و  فیرشت  وا  دزن  هب  دوخ   (1)، درکن تباجا  ار  دصاق 

رطاخ هب  ار  وت  لجوّزع  دـنوادخ  ینکن ، هبوت  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  يوس  هب  نونکا  مه  رگا  يراکاطخ و  راـکهنگ و  وت  درم ! يا 
(2) .دشاب وت  عیفش  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  مّدج  ات  نک  يرای  ارم  سپ  .دیامرف  یم  هذخاؤم  تیاهراک 

هیلع نیـسح  ماما  اّما  .دنریذپب  ار  وا  يورزیت  بسا  نآ  ياج  هب  هک  تساوخ  ناشیا  زا  دز و  زابرـس  ترـضح  نآ  يرای  زا  خـساپ  رد  وا 
: دندومرف دندنادرگ و  يور  وا  زا  مالسلا 

َمل َُّمث  ِتیَبلا  َلهَأ  انَتَیِعاَو  َعِمَس  نَم  ُهَّنِإَف  انیَلَع  الَو  اَنلالَف  َِّرف  نِکل  ًادُضَع َو  َنیّلِضُملا  َذِخَّتُم  ُتنُک  ام  َکِسَرَف َو  یف  َکیف َو ال  اَنل  َهَجاح  ال 
(3) َمَّنَهَج ِران  یف  ِهِهجَو  یلَع  ُهللا  ُهَّبَک  انبُِجی 

ام اب  هن  نامن ،) اج  نیا   ) نک رارف  اـم  زا  یلو  .مریگ  یمن  رواـی  ار  ناگدـننک  هارمگ  نم  وت و  بسا  هب  هن  تسا و  يزاـین  وت  هب  هن  ار  اـم 
مّنهج شتآ  رد  شیور  هب  ار  وا  دنوادخ  دـنکن  نامتباجا  دونـشب و  ار  تیب  لها  ام  هثاغتـسا ]  ] دایرف سکره  هک  ارچ  ام ! رب  هن  و  شاب ] ]

.دنکفا یم 

.2 رثا نیق » نبریهز   » بانج زج  یسک  رد  اه  نتساوخ  يرای  نیا  اّما 

122 ص :

.دیفم خیش  زا  لقن  هب  راونالاراحب ج 44 ص 379  - 1
نآ هب  یعفن  هکنیا  هن  دنا  هتساوخ  یم  ار  شدوخ  ندرب  هرهب  هدیاف و  وا ، ندناسر  يرای  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  هظحالم  - 2

شرهاظ تروص  هک  دنچره  تسا ؛ نامدوخ  ندرب  هدیاف  يارب  نامماما  هب  ام  ندناسر  يرای  هک  تسا  نینچ  هراومه  .دناسرب  ترضح 
.دشاب ناشیا  هب  ندناسر  عفن 

داشرالا ج 2 ص 82. دیفم ، خیش  زا  لقن  هب  راونالاراحب ج 44 ص 379  قودص ، یلاما  زا  لقن  هب  راونالاراحب ج 44 ص 315  - 3
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اب راچان  هب  لزنم  کی  رد  .درک  یم  ابا  دوش  لزنم  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هار  رد  هکنیا  زا  شنارای  هارمه  هب  ریهز  تشاذـگن ،
ریهز دیسر و  رس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دصاق  دندوب  اذغ  هرفس  رس  شنارای  ریهز و  هک  یماگنه  دندرک ، قارطا  اجکی  ترضح  نآ 

وت يوس  هب  دصاق ]  ] مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  ایآ  هللا ! ناحبـس  : » تفگ وا  هب  ملید - ریهز - رـسمه  .درک  بلط  ار 
هک درک  مالعا  دیـشخرد ، یم  شا  هرهچ  تشگزاب  یتقو  دش و  فرـشم  ترـضح  نآ  دزن  ریهز  يور »!؟ یمن  وا  دزن  وت  دتـسرف و  یم 
هب ات  درپس  شناشیوخ  هب  ار  دوخ  رـسمه  سپـس  دنک ، ناشیا  يادـف  ار  دوخ  ناج  ددـنویپب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  دـهاوخ  یم 

(1) .تسویپ مالسلا  هیلع  هللادبعابا  هلفاق  هب  دومن و  یظفاحادخ  شنارای  همه  زا  هاگ  نآ  دنناسرب و  شا  هداوناخ 

اهنآ هب  باطخ  نآ  رد  دنتـشاد و  لاسرا  اهنآ  هب  يا  همان  هک  دوب  هرـصب  لها  ناگرزب  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راصنتـسا  نیمراهچ 
: دنتشاگن نینچ 

(2)« ِداشَّرلا َلیبَس  مسکِدهَأ   » يرمَأ اوُعیُطت  یتَوعَد َو  اُوبیُجت  نِاَف  تَتیُما  دَق  َهَّنُّسلا  َّنِإَف  هِِّیبَن  یِلا  َهللا َو  َیِلا  مُکوُعدَأ  ّینِا 

تباجا و ارم  توعد  رگا  سپ  .تسا  هدش  هدناریم  ادـخ ] لوسر   ] ّتنـس هک  ارچ  مناوخ  یم  ارف  شلوسر  ادـخ و  يوس  هب  ار  امـش  نم 
(3)« .موش یم  ناتیامنهر  تریصب ] و   ] تیاده هار  يوس ] هب  ، »] دینک تعاطا  ارم  نامرف 

همان 8. رد  .دوب  هفوک  فارشا  زا  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  یهاوخ  يرای  نیمجنپ 

123 ص :

ج 44 ص 371. راونالاراحب ، - 1

ج 44 ص 340. راونالاراحب ، - 2
.38/ رفاغ - 3
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: دوب هدمآ  ترضح  نآ  كرابم 

(1) .مُکنَع ُهللا  ِینُغیَس  هِسفَن َو  یلَع  ُثُکنَی  امَّنِاَف  َثَکَن  نَمَف  ...مُکَّظَح  ُمتبِصُأ  دَقَف  مُِکتَعیَِبب  یل  ُمتیَفَو  نِاَف  ... 

ررـض هب  دنکـشب ، ار ] دوخ  دهع   ] سکره سپ  ...دیا  هتفای  تسد  دوخ  تیادـه  هرهب و  هب  دـیدرک ، افو  نم  اب  دوخ  تعیب  هب  رگا  سپ 
.درک دهاوخ  زاین  یب  امش  زا  ارم  دنوادخ  تسا و  هتسکش  دهع ]  ] شدوخ

ادخ تّجح  هکنآ  يارب  ترضح  نآ  .دندوب  هدمآ  ناشیا  اب  راکیپ  يارب  هک  دوب  یناسک  زا  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  راصنتـسا  نیمـشش 
تـشگزاب عنام  هک  ّرُح  رکـشل  زا  راب  کی  .دندیبلط  يرای  اهنآ  زا  دندنبب ، نانآ  رب  ار  ندروآرذع  هنوگره  هار  دننک و  مامت  نانآ  رب  ار 

(3) .مرحم مشش  بش  رد  هیلع ) هللا  هنعل   ) دعس رمع  زا  راب  کی  (2) و  دندوب هدش  ناشیا 

دیسر رازه  یس  هب  نمـشد  ياه  هدایپ  اه و  هراوس  دادعت  .دندش  هرـصاحم  البرک  رد  هک  دوب  نآ  زا  سپ  ناشیا  ندیبلط  يرای  نیمتفه 
يارب دسا - ینب  دوخ - هلیبق  زا  هک  دـنداد  هزاجا  رهاظم  نب  بیبح  هب  ترـضح  هاگ  نآ  .دـندش  لئاح  بآ  ناشیا و  نایم  ایقـشا  نآ  و 

(4) .دناسرب ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  هرابود  تسناوت  بیبح  طقف  نتفر ، زا  سپ  هتبلا  هک  دنک  مهارف  روای  ناشیا 

87 تسا نآ  يرتشوش  رفعج  خیش  جاح  موحرم  شیامرف  هب  موس  هجو 

124 ص :

راونالاراحب ج 44 ص 382. - 1
داشرالا ص 81-79 - 2

راونالاراحب ج 44 ص 388 و 389 - 3
راونالاراحب ج 44 ص 386 و 387 - 4
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اهنآ رد  اّما  تفرگ  تروص  يا  هژیو  روما  يارب  هک  دـشاب  ناشیا  یهاوخدایرف ) « ) هثاغتـسا  » تفه تباجا  هناـگتفه  ياـه  کـیّبل  : » هک
: زا دنترابع  هک  دننک  یم  رکذ  ار  هنوگنیا  ياه  هثاغتسا  سپس  دیسرن .» ناشیا  داد  هب  سکچیه 

(1) «. باحصا هداوناخ و  همه  هب  ندناشون  بآ  يارب   » هثاغتسا تسخن :

(2) «. ناکدوک نانز و  هب  ندناشون  بآ  يارب   » ترضح نآ  هثاغتسا  مود :

(3) «. هراوخریش لفط  هب  طقف  ندناشون ، بآ  يارب   » مولظم نآ  هثاغتسا  موس :

زواجت ناشیا  ياه  همیخ  هب  دنشاب و  هدازآ  دنتساوخ  نایفـسوبا  لآ  ناوریپ  زا  هک  یماگنه  رکـشل » همه  يارب   » ناشیا هثاغتـسا  مراهچ :
(4) .دننکن

تلهم ماـیخ ، تراـغ  يارب  یتعاـس  هکنیا  اـت  هکلب  دـننکن  تراـغ  ار  اـه  همیخ  هکنآ  يارب  هن  ایقـشا ، زا  ترـضح  نآ  هثاغتـسا  مـجنپ :
(5) .دنهد

(6) .دننازوسن ار  مرح  لها  هک  نیا  هب  دوب - هدروخ  مخز  هکیلاح  رد  تواقش - رکشل  زا  ترضح  نآ  هثاغتسا  مشش :

(7) .بآ يا  هرطق  يارب  كرابم ، سفن  نیرخآ  رد  بانج  نآ  هثاغتسا  متفه : و 

56: دیامرف یم  ناونع  نیا  يادتبا  رد  ناشیا  مراهچ : هجو 

125 ص :

راونالاراحب ج 44 ص 388 - 1
راونالاراحب ج 45 ص 51 - 2

.هّدوملا عیبانی  نیطبّسلا و  یلاعم  مومهملا ، سفن  فنخموبا ، زا  لقن  هب  نیسحلا ص 478 و 479 ، مامالا  تاملک  هعوسوم  - 3
راونالاراحب ج 45 ص 51 - 4

نیّیبلاطلا ص 79 لتاقم  - 5
راونالاراحب ج 45 ص 54 - 6
راونالاراحب ج 45 ص 56 - 7
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هک يا  هناگتفه  ياه  هثاغتـسا  هب  دشاب  يا  هناگتفه  ياه  تباجا  کیّبل ، تفه  هکنیا  نآ  تسیچ و  مراهچ  هجو  هک  یناد  یم  هچ  وت  و 
هب اه ] نآ   ] ییانتعا یب  مدرم و  يوس  زا  ناشیا  ندش  هدراذگاو  رطاخ ] هب   ] ناشدوخ و فیرش ]  ] لاح لصا  رطاخ  هب  دز ؛ رس  ناشیا  زا 

.ناشیا ییاهنت  تبرغ و  ناشیا و 

: هژیو ياه  هثاغتسا  نیا  ندرمشرب  هب  دننک  یم  عورش  سپس 

تّمه و درک و  نوگرگد  ار  باحصا  لاح  هثاغتسا  نیا  دندومرف و  تجح  مامتا  يارب  ترـضح  نآ  هک  يا  هثاغتـسا  تسخن : هثاغتـسا 
(1) .دش ثعاب  ار  رازراک  يوس  هب  نانآ  باتش 

: هک دش  دنلب  یهاوخدایرف  هب  باحصا  زا  يرایسب  تداهش  راک و  ندش  تخس  رطاخ  هب  ناشیا  يادص  هک  یماگنه  مود :

؟(2) ِهللا ِلوُسَر  ِمَرَح  نَع  ُّبُذَی  ٍّباذ  نِم  لَه 

؟ دنک عافد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یعفادم  ایآ 

هکیلاح رد  دنتفرگ ؛ رارق  موق  لباقم  دـندش و  جراخ  ادـخ  ءاقل  دـصق  هب  .دـندنام  اهنت  ناشیا  دـندش و  دیهـش  همه  هک  یماگنه  موس :
لباقم رد  .دندیدن  ار  يدحا  دندرک و  هراظن  دوخ  پچ  هب  دندیدن و  ار  يدحا  دنتسیرگن و  دوخ  تسار  هب  سپ  .دندوب  ناشبسا  راوس 

رد .دندومرف  هظحالم  ار  ناشناکدوک  هداوناخ و  دوخ  رس  تشپ  دندید و  هدیپت  نوخ  هب  هدروخ و  ریت  ار  ناشتیب  لها  ناشنارای و  دوخ 
: دندز دایرف  ترضح  نآ  تلاح  نیا 

.2 َدنِع ام  وُجرَی  ٍنیعُم  نِم  لَه  اِنتَثاغِِإب ؟ َهللا  وُجرَی  ٍثیغُم  نِم  لَه 

126 ص :

راونالاراحب ج 45 ص 12 - 1
فوهّللا ص 102. - 2
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(1) اِنتَناعِإ یف  ِهللا 

ادخ دزن  هچنآ  هب  ام  يرای  اب  هک  تسه  يا  هدننک  يرای  ایآ  درب ؟ دیما  ام  یـسر  دایرف  هب  ار  ادـخ  تمحر ]  ] هک تسه  یـسردایرف  ایآ 
؟ دشاب هتشاد  دیما  تسا ، باوث ] زا  ]

: دیامرف یم  خیش  موحرم 

(2) ءاسنلا ربص  باهذ  یف  هثاغتسالا  هذه  ترثا 

.دش رثؤم  مرح ، ناوناب  ییابیکش  نتفر  نایم  زا  رد  هثاغتسا  نیا 

.درک دنلب  يرامیب  رتسب  زا  دندوب  رامیب  هکیلاح  رد  ار  ناشیا  تشاذـگ و  رثا  نیدجاّسلادّیـس  ترـضح  رد  هک  ناشیا  هثاغتـسا  مراهچ :
.دوب هثاغتسا  نیا  ریثأت  زا  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  تکرح 

ردـپ تبرغ  رب  یتحاران  تّدـش  رطاخ  هب  اّما  .دوبن  بجاو  ناشیارب  داهج  دـندوب و  رامیب  البرک  راکیپ  رد  یهلا  تمکح  هب  باـنج  نآ 
، دـندش جراخ  اه  همیخ  زا  .دـنتفرگرب  دیـشک - یم  نیمز  يور  هب  هک  يریـشمش - دنتـساخرب ، دوخ  ياصع  کـمک  هب  ناـشراوگرزب 

لوسر رـسپ  يور  شیپ  راذگب  ناج ! هّمع  دندومرف : ناشیا  .دـنادرگرب  ار  ترـضح  ات  دـمآ  نوریب  همیخ  زا  موثلک  ّما  ناشیا  رـس  تشپ 
نیسحلا نب  ّیلع   ) وا : » دندومرف موثلک  ّما  هب  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  اقآ  هک  دوب  اج  نیا  .میامن  لاتق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ 

46(3) «. دنامن یلاخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  دّمحم  لآ  لسن  زا  نیمز  ات  دیریگب  ار  مالسلا ) هیلع 

127 ص :

ص 116 فوهّللا ، - 1
ُتاوصأ تَعَفَتراَف  دسیون : یم  ترضح  هثاغتسا  نایب  زا  سپ  هک  تسا  سوواط  نبدّیس  لتقم  ترابع  نیا  زا  خیش  موحرم  تشادرب  - 2

فوهّللا ص 116) (. ) دش دنلب  هلان  هب  نانز  يادص   ) لیوَعلاب ِءاسِّنلا 
راونالاراحب ج 45 ص 46 - 3
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يارب كدوک  ود  .درک  رثا  ناکدوک  رد  یهاوخداد  نیا  دندوب .» حورجم  هدروخریت و  ناشیا  هکیلاح  رد   » ترضح نآ  هثاغتـسا  مجنپ :
رد دـمآ ، نوریب  .تشاد  ّرُد  هراوشوگ  ود  شیاـه  شوگ  رد  هک  دوب  یکدوک  ناـش  یکی  .دـندش  جراـخ  ماـیخ  زا  ناـشیا  یـسردایرف 

ار وا  .دز  وا  رـس  رب  بیبش » نب  یناه  ، » یهاتوک نامز  تشذـگ  زا  سپ  .درک  یم  ور  پچ  تسار و  هب  ناـساره  دوب و  ناریح  هکیلاـح 
نیمود  (1) .تفگ یمن  ینخـس  اـه  توـهبم  اـه و  شوهدـم  نوـچمه  تسیرگن و  یم  وا  هب  شرداـم  هکیلاـح  رد  تـشک  اـج  ناـمه 

ار وا  دـهاوخ  یم  کمک  هدروخریت و  شیومع  هک  دـید  یتقو  .تشاد  لاس  هدزای  هک  دوب  مالـسلا » هیلع  نسح  نب  هللادـبع  ، » كدوک
(2) .دیسر تداهش  هب  تشگ و  هدیرب  شتسد  ومع  نداد  يرای  هار  رد  .دش  جراخ  ناشیا  يوس  هب  تفگ و  کیّبل 

، تشاذگ رثا  بنیز  شرهاوخ  رد  هثاغتسا  نیا  .دوب  هدروخ  ریت  هک  یلاح  رد  دندش  هدامآ  ناشیا  لتق  يارب  رکـشل  هک  یماگنه  مشش :
دـیبلط و يراـی  دعـس  نبا  زا  وناـب  نآ  هکنیا  رت  نیگنـس  .دز  یم  داـیرف  هکیلاـح  رد  تفر  یم  لـتقم  يوس  هب  .دروآ  شنوریب  همیخ  زا 

هللا هنعل   ) دعس نبا  تلاح  نیا  ینک .»؟ یم  شهاگن  يا و  هداتـسیا  وت  دوش و  یم  هتـشک  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  دعـس ! نبا  يا  : » دومرف
(3) .دنادرگرب ناشیا  زا  يور  دش و  يراج  ششیر  رب  شیاهکشا  هکنیا  ات  دنایرگ  ار  هیلع )

55 دیسر تیاهن  هب  یتخس  دش و  راوشد  راک  هک  وگب  ار  کیّبل  نیمشش  سپ 

128 ص :

راونالاراحب ج 45 ص 45 و 46 - 1
راونالاراحب ج 45 ص 53 و 54 - 2

راونالاراحب ج 45 ص 55 - 3
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رد اهنت  هن  هثاغتـسا  نیا  .دیدرگ  نایب  هژیو  ینامز  رد  صاخ و  يا  هنوگ  هب  هک  نیگنـس  تخـس و  يا  هثاغتـسا  دشاپب ؛ متفه  هثاغتـسا  و 
نایم تادوجوم  اه و  نآ  نانکاس  اه و  نیمز  اه و  نامـسآ  .درک  رثأتم  ار  ناگدـیرفآ  تادوجوم و  همه  هکلب  تشاذـگ  ریثأت  اـهناسنا 

فارطا میظع و  شرع  .دروآرد  تکرح  هب  ار  یتباث  ره  تخاس و  جراخ  شراوتسا  ّلحم  زا  ار  يرادیاپ  ره  .دنکفا  هلزلز  هب  ار  اه  نآ 
(1) .داد ناکت  ار  یندیدان  یندید و  رما  ره  اه و  نآ  نانکاس  مّنهج و  تشهب و  نآ و 

هرابرد خیش  موحرم  .دوش  یم  راوگرزب  نآ  تداهش  هب  ندش  کیدزن  نامز  رد  مالسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  لاح  هب  طوبرم  هثاغتـسا  نیا 
: دیامرف یم  نآ 

دراد رارقا  يارای  منابز  هن  مسیونب ، مناوت  یم  تسد  اب  هن  ار  اه  نآ  لیـصفت  هنرگو  تفگ  ناوت  یم  هراشا  هب  طقف  ار  نآ  تاّیـصوصخ 
.تسا ناسآ  میارب  شرّوصت  یّتح  هن  و 

« .وگب کیّبل  وا  هب  راب  تفه  نآلا  نیمه  نک و  ادتقا  هدیرفآ ، دنوادخ  هچنآ  همه  هب  : » دیازفا یم  سپس 

« یسردایرف  » باوج رد  یسرداد »  » و کیّبل »  » خساپ رد  کیّبل » »

، مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ياه  تبیـصم  رب  هودنا  جوا  رد  ار  ناسنا  هک  دنریگ  یم  یجیاتن  اه  هثاغتـسا  نیا  زا  يرتشوش  خیـش  موحرم 
تباجا نیا  ترضح  نآ  هک  دهد  یم  هدعو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهادن  يوگ  کیّبل  هب  ناشیا  .دنک  یم  ناشیا  ناماد  هب  تسد 

26 تفه رد  ار  رئاز  هثاغتسا  تفه  سپس  .دیسر  دنهاوخ  ناشرئاز  دایرف  هب  اه  یسردایرف  نیا  لباقم  رد  داد و  دنهاوخ  خساپ  ار  اه 

129 ص :

باب 24 و 26 تارایّزلا ، لماک  - 1
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اه و یـسردایرف  نآ  ضوع  رد  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  تسا  دـیما   (1) .دـننک یم  رکذ  تماـیق  خزرب و  گرم و  ریگ  سفن  فـقوم 
: دنیامرف يریگتسد  شیوخ  رادتسود  زا  فقاوم  نیا  رد  اه ، تباجا 

رد یشاب ، هتفگ  کیّبل  ار  هللا » یعاد   » نیا هثاغتسا  رگا  .دسر  یم  تبل  هب  ناج  هک  تسا  یماگنه  راضتحا و  لاح  رد  تسخن : هثاغتـسا 
شخبدوس یکیّبل  دنیوگب ؛ کیّبل  ار  وت  دیاش  .دنسرب  تداد  هب  مالسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  ینک  هثاغتـسا  هکنیا  نودب  دیاش »  » ماگنه نیا 

.دشخب تتاجن  تعرس  اب  هک 

تدایرف هب  هک  ینیب  یمن  ار  سکچیه  .ییآ  یم  نوریب  ربق  زا  هانگ  زا  نیگنس  یتشپ  اب  راوخ و  نایرع و  هک  تسا  یتقو  مود : هثاغتـسا 
رد هکیلاح  رد  يرگنب ؛ دوخ  لباقم  رد  ار  ناشیا  هک  تسا  دیما  یشاب ، هدوب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوگ  کیّبل  ایند  رد  رگا  .دسرب 
یم تلابند  رشحم  لها  نایم  رد  هکیلاح  رد  يرگنب ؛ ار  لیئربج  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دیاش »  » .دندرگ یم  وت  یپ 

.دنریگب ار  تتسد  ات  دندرگ 

، تدـم نیا  ّیط  رد  .دـشک  یم  لوط  لاـس  رازه  هاـجنپ  هک  تسا  تماـیق  یندـشان  فصو  شطع  زا  وت  یهاوخداـیرف  مّوـس : هثاغتـسا 
« اسب هچ  ، » یشاب هدرک  يرای  شطع  زا  شا  هثاغتسا  ماگنه  رد  ار  رثوک  یقاس  رگا ، .دزادگ  یم  ار  اهنآ  دبات و  یم  اهرس  رب  دیـشروخ 

.يوشن هنشت  هاگچیه  رگید  ات  دنیامرف  باریس  رثوک  ضوح  زا  يا  هعرج  هب  هماگنه  نیا  رد  هک 

.ددنخرچ یم  ترود  هب  قح  نابحاص  هک  تسا  یتقو  مراهچ : هثاغتسا 

130 ص :

خزرب و راوشد  لـحارم  زا  هلحرم  تفه  تاـیاور  ساـسارب  يرتشوش و  رفعج  خیـش  موحرم  لوق  زا  بوتکم  نیا  زا  مود  لـصف  رد  - 1
.دور یم  يریگتسد  دیما  نامدیهش  يالوم  زا  اهنآ  زا  کیره  هک  میداد  رارق  لیلحت  دروم  ار  تمایق 
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ماگنه نیا  رد  .يوش  یم  سویأم  همه  زا  ینک و  یم  رارف  زین  تناـکیدزن  نیرت  کـیدزن  زا  یتح  .يزیرگ  یم  یّقح  بحاـص  ره  زا  و 
زا دنروایب و  فیرـشت  دیاش  .دنیامرف  تیانع  يا  هدومن  تباجا  ار  ناشیا  يادن  ایند  رد  هک  ییوت  هب  مالـسلا ، هیلع  ادهّـشلادّیس  دـیاش » »

.دنشخب تتاجن  ناهاوخ  قح  ناراکبلط و  تسد 

، ینیسح راذگناشن  رون  دیاش »  » .دوش یم  هدنکفا  ییادج  ناحلاص »  » و نامرجم »  » نایم یهلا  مکح  هب  هک  تسا  ینامز  مجنپ : هثاغتـسا 
زاب مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ناماد  هب  نتخیوآ  تسد  يارب  وت  هار  هنوگ  نیا  دـیاش  .دـیادزب  ار  مرج  هناشن  تملظ  تسوت ، یناشیپ  رب  هک 

.دوش

هثاغتسا زا  نابز  هک  تساجنیا  .دنوش  هدنکفا  شتآ  هب  ریگتسد و  نامرجم  دهد  یم  نامرف  دنوادخ  هک  تسا  یماگنه  مشـش : هثاغتـسا 
کیّبل ایند  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخدایرف  هب  رگا  اّما  .يرادـن  مه  یهاوخدایرف  يارب  یقمر  یّتح  وت  نونکا  .دـیآ  یم  دـنب 

نآ ندرک  بلط  زا  تنابز  دـنچره  يروخ ؛ دـنویپ  ناشیا  هب  یناوتب  دـیاش  .يونـشب  ار  ناـشیا  کـیّبل  گـناب   (1)« دیاش ، » یـشاب هتفگ 
.دشاب هدش  لال  ترضح 

مّنهج دراو  هدرکان  يادخ  .ینک  یمن  ادیپ  دـناهرب ، يراتفرگ  باذـع و  زا  ار  وت  هک  يزیچ  رـشحم  رد  هک  تسا  یتقو  متفه : هثاغتـسا 
)د؟ مّنهج هب  هدرامگ  هتشرف   ) کلام زا  هاگ  ینک و  یم  سامتلا  شتآ  نانزاخ  هب  هاگ  يوش ، یم 

131 ص :

هیلع نیـسح  ماما  یـسرداد  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  .دوش  هّجوت  میا  هدرک  دیاش »  » ظفل رب  هلحرم  ره  رد  هک  يدیکأت  هب  تسا  مزال  - 1
تقاـیل و یـشخب ، تاـجن  نیا  يارب  يدـحا  هک  ییاـجنآ  زا  .تـسین  یعطق  روکذـم  ياـه  ّتیعقوـم  زا  کـی  چـیه  رد  رئاز  زا  مالـسلا 

هنوگچ شهاگرد  ساپـسان  ناگدرپس  لد  ناـمالغ و  اـت  .تسا  راوگرزب  نآ  دوخ  فطل  هب  هتـسب  ناـسنا  دـیما  همه  درادـن  قاقحتـسا 
؟ دوشب لاح  لماش  ردقچ  شا  ییاقآ  ناسحا و  و  دسر ؟ روهظ  هب  عقوم  هچ  شا  يراوگرزب  تمارک و  دنیآ ؟ شرظنرد 
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ینک یم  یهاوخداـیرف  رتشیب  هچره  یلو  .يزیوآ  یم  دـنا  هدـش  شتآ  دراو  هک  یناّربکتم  ناـماد  هب  یهاـگ  .یهاوخ  یم  یـسردایرف 
هک ینک  یم  سامتلا  کلام  هب  دننک ، مک  تباذع  زا  زور  کی  هک  یهاوخ  یم  شتآ  ناراد  هنازخ  زا  .دننک  یم  رت  ناوارف  ار  تباذـع 

درادرب ار  تباذع  هظحل - کی  ولو  ادخ - هک  دننک  يراک  ناشیاه  لام  اب  هک  یهاوخ  یم  ناربّبکتم  زا  دـنک ، مامت  ار  تراک  گرم  اب 
.دهد رییغت  ار  تباذع  عون  ای 

رطاخ هب  دنچره  دـسر ؛ یم  تداد  هب  اج  نآ  درک ، دـهاوخ  رادـید  ار  شرئاز  هک  شا ، هدـعو  ساسارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلو 
وت زا  اهباذع  همه  .دنیـشن  یم  ورف  شتآ  وت ، ترایز  هب  شندمآ  اب  سپ  .دشاب  هداتفا  ریخأت  هب  شا  یـسرداد  ماگنه  نآ  ات  ییاهتمکح 

(1)! درب یم  تداعس  باوث و  راید  هب  دوخ  اب  ار  وت  وا  دوش و  یم  هتشادرب 

ینیسح تیانع  هب  ناگتفای  تاجن  شوخ  تبقاع 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  .دنراد  يزور  لاح و  هچ  تمایق  رد  مالسلا ، هیلع  ادهّـشلادّیس  ناگتفای  تاجن  مینیبب  هک  تسوکین  اج  نیا  رد 
: دنیامرف یم  دننک و  یم  شرازگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رد  ار  کئالم  تیب و  لها  ناشیرپ  عضو  تسخن  یتیاور ، رد 

وا هک  یماگنه  مالسلا ) هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما   ) نم ّدج  .میتخیر  کشا  هراومه  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما   ) وا تداهـش ]  ] زا سپ  ام 
يزوس لد  يور  زا  دید  یم  ار  ناشیا  هکره  درک و  یم  رپ  ار  شنساحم  شنامـشچ ، کشا ]  ] هک تسیرگ  یم  نانچ  درک ، یم  دای  ار 

.دهیرگ هب  ناشیا  رطاخ  هب 

132 ص :

حرطم هّینیـسحلا » صئاـصخ   » فیرـش باـتک  متفه  ناونع  زا  مهد  باـب  ساـسارب  لـماک  روط  هب  كدـنا  یتارییغت  اـب  شخب ، نیا  - 1
.دیدرگ
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.دنیرگ یم  دنیاوه  نامسآ و  رد  هک  یناگتشرف  همه  نانآ  هیرگ  هب  دنیرگ و  یم  دنیوا  ربق  دزن  هک  یناگتشرف  .تسیرگ  یم  ناشیا 

: دنیامرف یم  دننک ، یم  ادتقا  اه  کشا  نیا  هب  هک  یناّبحم  فیصوت  رد  سپس 

تبیـصم رب  ینایرگ  .تسا و  هدیراب  کشا  هتـسیرگ و  وا  رب  هک  یمـشچ  زا  تسین  رت  بوبحم  ادخ  دزن  یکـشا  چیه  یمـشچ و  چـیه 
لوسر اب  یـسک ] نینچ   ] .تسا هداد  يرای  نتـسیرگ  رد  ار  ناشیا  هدش و  طبترم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  اب  هکنآ  رگم  دیرگ ، یمن  ناشیا 

شناگدید هکنآ  رگم  ددرگ  یمن  روشحم  يا  هدنب  چیه  .تسا و  هدومن  ادا  ار  ام  قح  هدش و  طبترم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ 
ددرگ یم  روشحم  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  رب  نایرگ   ) وا هک  ارچ  .مالسلا  هیلع  نیـسح  مّدج  رب  ناگدننک  هیرگ  زج  هب  تسا ، نایرگ 

.تسا راکشآ  شا  هرهچ  رد  ینامداش  دوش و  یم  وربور  وا  اب  تراشب  تسا و  نشور  شمشچ  هک  یلاح  رد 

هناشن .تسین  نازرا  دـکچ  یم  كاپ  ياه  مشچ  زا  هک  یکـشا  .تسا  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  تکرب  هب  همه  تراشب ، ینامداش و  نیا 
رشحم لها  نایرگ  ياه  مشچ  .دروآ  ناغمرا  هب  ترضح  نآ  هدادلد  يارب  ار  یتداعس  ریخ و  نینچ  دناوت  یم  تسا و  هناصلاخ  ّتبحم 

ار ارحص  نیا  ریگارف  تملظ  دوش و  یم  یغارچلچ  دوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ناتسود  ياه  هیرگ  زا  هرطق  ره  .دنهوکـش  نیا  وحم  همه 
.دننک یم  ادیپ  ار  ناشیاقآ  اب  ینیشنمه  راختفا  ربکا ، عزف  ياسفناو  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناتسود  .دفاکش  یم 

َءوُس َنُوفاخَیال  ِشرَعلا  ِّلِظ  یف  ِشرَعلا َو  َتحَت  مالسلا  هیلع  ِنیَـسُحلا  ُثاّدُح  مُه  َنوُضِرُعی َو  ُقلَخلا  َنُونِمآ َو  مُه  ِعَزَفلا َو  ِیف  ُقلَخلا  َو 
.ِباسِحلا ِموَی 
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هیاس رد  شرع و  ریز  نانآ  دنوش و  یم  هضرع  باتک ] باسح و  هب   ] نامدرم .دنناما  رد  نانآ  دنتسه و  تمایق ]  ] تشحو رد  نامدرم  و 
.دنساره یمن  باسح  زور  يریگ ) تخس   ) يدب زا  دننیسح و  ناتبحص  مه  نآ ،

.دـنا هدـش  وا  دوخ  نیـشنمه  لاح  .تسا  هدوب  ناشبوبحم  ترایز  رکذ و  ایند  رد  ناشتّذـل  نیرت  گرزب  هک  دـنروآ  یم  دای  هب  اجنامه 
یم تّذل  قرغ  شدننام  یب  هرهچ  ياشامت  زا  .دنونـش  یم  دـنیوگ و  یم  دنتبحـص ، مرگ  ناشدارم  اب  .دـنا  هتـسشن  شا  هرهچ  هب  هرهچ 

تسا و زکرمتم  وا  رب  ناشـساوح  همه  .دنرادرب  وا  زا  مشچ  دـنرادن  تصرف  هک  دـنا  یباتفآ  لامج  نیا  توهبم  وحم و  نانچ  .دـندرگ 
.دننک ضوع  یتمعن  چیه  اب  ار  هرهب  نیا  هک  دنرادن  شوخ 

نایروح .دنیزگ  یم  رب  ار  وا  تبحـص  سلجم و  نآ ] ياج   ] دننک و یم  ابا  نآ  زا  اّما  دـیوش » دراو  تشهب  هب  : » دوش یم  هتفگ  اهنآ  هب 
ینامداش و رطاخ  هب  دـننک ؛ یمن  دـنلب  نانیا  يوس  هب  ار  دوخ  رـس  ناـنآ  اـّما  مییامـش » قاتـشم  اـم   » هک دتـسرف  یم  ناـش  یپ  تشهب ] ]

(1) .دنرگن یم  شیوخ  سلجم  رد  هک  یتمارک 

؟ تشهب هب  تجاح  هچ  رگید  دـنا ، هدیـشک  شوغآ  هب  ار  تشهب  همه  هرـسکی  وا  نتـشاد  اب  .تساهنآ  زیچ  همه  مالـسلا ، هیلع  نیـسح 
(6 يا هزیگنا  هچ  سپ   (2)، هدش هدیرفآ  وا  رون  زا  روح  تشهب و  ًالصا  .تسا  تشهب  هشیر  ناشیاقآ 

134 ص :

باب 26 ح6 تارایّزلا  لماک  - 1
یم دننک و  یم  حیرشت  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رون  زا  ملاع  تقلخ  ّتیفیک  یتیاور  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  - 2

ِهَّنَجلا َنِم  ُلَضفَأ  ُنیَسُحلاَو  ...ِنیَـسُحلا  ِرُون  نِم  ِنیعلا  ِروُحلا  ِهَّنَجلا َو  ُرُونَف  َنیعلا  َروُحلا  َهَّنَجلا َو  ُهنِم  َقَلَخَف  ِنیَـسُحلا  َرُون  َقَتَف  دنیامرف ... :
روح تشهب و  رون  سپ  .دیرفآ  ار  نیعلا  روح  تشهب و  نآ  زا  دوشگ و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رون  دـنوادخ ]  ] سپـس .ِنیعلا  ِروُحلاَو 

راونالاراحب ج 25 ص 16)  ) .تسا نیعلا  روح  تشهب و  زا  رترب  مالسلا  هیلع  نیسح  ...تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  رون  زا  نیعلا 
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ییاهب چیه  اب  ار  نآ  زا  ندـنک  لد  هک  تسا  نانچ  سلجم  نیا  تمارک  رورـس و  دنبـسچب ؟ ار  عرف  دـننک و  اهر  ار  لصا  هک  دـنام  یم 
هب دـنراذگ و  ورف  ار  تشهب  زا  رترب  ارچ  دریگ ؟ یم  ار  رت  تسپ  دـنک و  یم  اـهر  ار  رتـالاب  تـمعن  یلقاـع  مادـک  .دـننک  یمن  هلماـعم 

!؟ دنهد تیاضر  تشهب 

، دوـخ یتـشهب  مزب  نیا  هب  دـیوگب و  کـیبل  اـم  هثاغتـسا  هب  دوـخ  ترخآ  هب  نماـملاقتنا  لـحارم  يادـتبا  رد  ترـضح  نآ  میراودـیما 
، يرآ .دـهدب  یـسردایرف  اب  ار  یـسردایرف  باوج  دـهن و  جرا  ار  شا  يراـی  يارب  اـم  یگداـمآ  مـالعا  میراودـیما  .دـنک  ناـمنامهیم 

.دیایب نام  یسک  یب  یگراچیب و  نیلاب  هب  میرک  نآ  هک  میجاتحم 

.راد نامهاگن  تمایق  زوسناج  ترسح  زا  میا ، هدروخ  نامدیهش  يالوم  لاح  هب  هک  ییاه  ترسح  رطاخ  هب  ایادخ !

.ناسرب نامیرای  هب  رشحم  رد  ار  وا  میا ، هتخودنا  تنیسح  يارب  دوخ  ناج  قمع  رد  هک  یترصن  تمرح  هب  یهلا !

ار وا  ینیـشنمه  ترخآ  رد  هد و  ناـمرارق  وا  هدرپسرـس  اـیند  رد  مالـسلا ، هیلع  هللادـبعابا  هـب  ناـم  یگتـسبلد  سّدـقت  هـب  اراـگدرورپ !
! نک نامبیصن 

! امرف رّدقم  ناشیا  هب  تمدخ  هصرع  ار  ام  رمع  ترضح ، نآ  هب  نام  یگتفیش  تفارش  هب  اهلاراب !

: ییامرف تباجا  نامیارب  میناوخ - یم  نامرورس  ترایز  نتم  رد  هک  ار - اعد  نیا  میهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ !

ِهِذه ِّقحب  َو  ِهیف ، نَم  ربَقلا َو  اذه  ِّقَِحب  َُکلَأسأ  ّینإ  َّمُهّللا  »

135 ص :
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ٍءیَش ِّلُک  یلَع  َکَّنإ  مُهَرِداصَم ، ینَرِدُصت  َو  مُهَدِراوَم ، ینَدِرُوت  یّتَح  مِِهئامسأ  یف  َكَدنِع  یمـسا  َُبتکَت  نأ  اهَتنَکـسَأ ، نَم  ِرُوبُقلا َو 
«. ٌریدَق

هک يا - هدومن  نکاس  اه  نآ  رد  هک  یناـسک  روبق و  نیا  ّقح  هب  تسا و  نآ  رد  هک  یـسک  ربق و  نیا  ّقح  هب  مبلط - یم  وت  زا  ایادـخ  »
ياه هاگیاج  زا  ارم  ینک و  دراو  اـه  نآ  دورو  ياـه  هاـگیاج  رد  ارم  هک  نآ  اـت  يراـگنب  ناـنآ  ياـهمان  ناـیم ]  ] رد دوخ  دزن  ارم  ماـن 

« .ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  ینک ) روشحم  ناشیا  اب   ) يروآرب ناشیا  ندمآرب 
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فیرش ترایز  همجرت  نتم و  مراهچ : لصف 

جورخلا تدرأ  اذإف  هعمُجلاو ، سیمخلاو  ءاعبرألا  َموی  مُصف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  یلإ  ریسملا  تدرأ  اذإ  مالسلا : هیلع  قداّصلا  لاق 
: لستغت نیح  لق  کجورخ و  لبق  لستغا  رفَّسلا و  ءاعدب  عدا  .كَدلُو و  کلهأ و  عمجاف 

دَق َو  َِکب ، ّالإ  َهَُّوقال  ُهَّنإَف  َکیَلَع ، َءانَّثلا  َو  َکَتَحدـِم ، َكَرکِذ َو  یناِسل  یلَع  ِرجأ  َو  يردَـص ، یل  حَرـشا  َو  یبلَق ، رِّهَط  ینرِّهَط َو  َّمُهّللا  »
ًارُون ُهلَعجا  َّمُهّللا  َکِقلِخ ، ِعیمَج  یلإ  َِکلُسُر  َِکئایبنَأ َو  یلَع  ُهداهَّشلا  َو  َکِّیبَن ، ِهَّنُِسل  ُعابِّتالا  َو  َكِرمَِأل ، ُمیلسَّتلا  ینیِد  َماِوق  َّنأ  ُتِملَع 

«. ُرَذحأ ُفاخَأ َو  ام  ِّرَش  نِم  َو  ٍهَهاع ، ٍهَفآ َو  ٍمقُس َو  ٍءاد َو  ِّلُک  نِم  ًءافِش  َو  ًازرِح ، ًاروُهَط و  َو 
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جنپ هبنشراهچ و  زور  يورب ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  يوس  هب  یتساوخ  هک  یماگنه  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 
رفـس ياـعد  نک و  عمج  ار  تنادـنزرف  هداوناـخ و  يوش  جراـخ  هناـخ ] زا   ] یتـساوخ هک  یماـگنه  سپ  ریگب ، هزور  ار  هعمج  هبنش و 

: وگب ینک  یم  لسغ  هک  یماگنه  رد  نک و  لسغ  تندمآ  نوریب  زا  شیپ   (1) .ناوخب

هک امن ، يراج  منابز  رب  ار  تا  ییوگانث  شیاتـس و  رکذ و  امرف و  میاطع  ردـص  حرـش  امن و  هزیکاپ  ار  مبلق  نک و  كاپ  ارم  اـهلاراب ! »
ّتنـس زا  يوریپ  تسوت و  نامرف  ربارب  رد  میلـست  منید ؛ هیاپ  هک  ما  هتـسناد  نم  .وت  یـشخب ] ناوت  تکرب   ] هب رگم  تسین  یتردق  چـیه 

و رادب ]  ] یگزیکاپ هیام  رون و  ار  لسغ ]  ] نآ ایادخ ! .تناگدیرفآ  همه  يوس  هب  تناگداتـسرف  ءایبنا و  رب  نداد ]  ] تداهـش تربمایپ و 
منوصم  ] مراد رذـح  مساره و  یم  نآ  زا  هچره  ّرـش  زا  نادرگب و  صرح  تفآ و  يرامیب و  درد و  ره  زا  افـش  هیام ]  ] و نم ]  ] رادـهگن

.د [«. راد

139 ص :

یفاک ج2 لوصا   ) باتک هب  دـیناوت  یم  اهنآ  هظحـالم  يارب  هک  هدـش  لـقن  ییاور  عماوج  رد  روظنم  نیا  يارب  يدّدـعتم  ياـهاعد  - 1
لـیاسولا ج8 ص121-122 و كردتـسم   ) و ص381-379 ) هعیـشلا ج11  لیاسو  (، ) ص283 یفاـک ج4  عورف  (، ) ص544-540

هیـشاح  » تاـحلاص تاـیقاب  شخب  ، ) ناـنجلا حـیتافم  فیرـش  باـتک  رد  زین  یمق  ساـبع  خیــش  موـحرم  .دـینک  هـعجارم  ( 130-127
یم زاغآ  ًارَفَـس ) ُدیُرا  ّینا  مهّللا   ) ترابع اب  هک  دنا  هدومرف  لقن  رفـس » تاجانم   » ناونع تحت  ار  روثأم  ییاعد  مجنپ ،) باب  تاحفص »

ناوت یم  تسا و  هدیدرگ  لقن  زین  تاوعّدلا ص 260  جهم  و  فالتخا ) یکدنا  اب   ) یمعفک ص189 حابصم  باتک  رد  اعد  نیا  .دوش 
.درک تئارق  رفس  ياعد  ناونع  هب  ار  نآ 
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: لقف تجرخ  اذإف 

، ُتلَّکَوَت َکـیَلَع  َو  يرهَظ ، ُتأَـجلَأ  َکـَیلإ  َو  یـسفَن ، ُتمَلـسأ  َکـَیلإ  َو  يرمأ ، ُتضَّوَف  َکـَیلإ  َو  یهجَو ، ُتهَّجَو  َکـَیلِإ  ّینإ  َّمُهّللا  »
« َكُؤانَث َّلَج  َكُراج َو  َّزَع  َتَیلاعَت ، َتکَرابَت َو  َکَیلإ ، ّالإ  اجنَم  َأَجلَمال َو ال 

: لق َّمث 

ِهَیلِإ ُتلَّکَوَـت َو  ِهللا  یَلَع  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ِهللا  ِلوُـسَر  ِهَِّلم  یلَع  َو  ِهللا ، ِلـیبَس  یف  َو  ِهللا ، َیلِإ  ِهللا َو  َنـِم  َو  ِهللااـِب ، ِهللا َو  ِمـِسب  »
َو يرَفَس ، یف  ینظَفحاَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  ِمیظَعلا ، ِشرَعلا  ِّبَر  َو  ِعبَّسلا ، َنیـضَرَألا  ِعبَّسلا َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ُتبَنَا ،

ِبیبَح ِهَرایِزب  َو  ُتضَّرَعَت ، َكِریَِخل  َو  ُتدَـفَو ، َکَیلِإ  َو  ُتجَرَخ ، َکَیلِإ  َو  ُتهَّجَوَت ، َکـَیلإ  َّمُهّللا  ِهَفـالِخلا ، ِنَسحَأـِب  یلهَأ  یف  ینُفلخا 
لَبقا َو  َيایاطَخ ، یّنَع  َّطُح  َو  یتائِّیَـس ، یّنَع  رِّفَک  َو  یبُونُذ ، یلرِفغا  َّمُهّللا  يدنِع ، ام  ِّرَِـشب  َكَدـنِع  ام  ینعَنمَتال  َّمُهّللا  ُتبَّرَقَت ، َِکبیبَح 

«. یتانَسَح یّنِم 

140 ص :
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: وگب يدش  جراخ  هناخ ] زا   ] هک یماگنه  سپ 

، مدرک لّـکوت  وت  رب  مدومن و  هیکت  وت  هب  مدرک و  وت  میلـست  ار  دوخ  متـشذگاو و  وت  هب  ار  مراـک  مدروآ و  يور  وت  يوس  هب  ایادـخ ! »
گرزب تیانث  تسا و  ریذـپان  تسکـش  وت  هب  هدـنهانپ  .یتسه  یلاعتم  ماـقم و  یلاـع  تسین ، وت  زج  یتاـجن  هاـگیاج  هاـگهانپ و  چـیه 

«. تسا

وا و رب  ادخ  دورد  هک   ) ادخ لوسر  نید  رب  ادخ و  هار  رد  ادخ و  يوس  هب  ادخ و  بناج  زا  ادخ و  ددم ]  ] هب ادخ و  مان  هب  : » وگب سپس 
هناـگتفه و ياـه  نیمز  هناـگتفه و  ياهنامـسآ  هدـننیرفآ  هک  ییوا ] [ ؛ متـشگزاب وا  يوس  هب  مدرک و  لّـکوت  ادـخ  رب  داـب ) شنادـناخ 

[. تسا  ] میظع شرع  راگدرورپ 

، ینیشناج نیرتوکین  هب  ما ] هداوناخ  هب  یگدیسر  رد   ] امرف و ظفح  مرفـس  رد  ارم  تسرف و  تمحر  دّمحم  نادناخ  دّمحم و  رب  ایادخ !
اب متفرگ و  رارق  وت  ریخ  ضرعم  رد  مدش و  دراو  وت  هب  مدـمآ و  نوریب  وت  يوس  هب  مدرک و  يور  وت  يوس  هب  ایادـخ ! .شاب  منیزگیاج 

تـسوت دزن  هک ] ییوکین   ] هچنآ زا  تسا ، نم  دزن  هچنآ  يدب  هطـساو  هب  ارم  ایادـخ ! .متـسج  بّرقت  وت ] هب   ] تبوبحم بوبحم  ترایز 
زیر و ورف  نم  ناماد ]  ] زا ار  میاهاطخ  ناشوپب و  نم  يارب ]  ] زا ار  ما  يرادرکدـب  ياـشخبب و  میارب  ار  مناـهانگ  ایادـخ ! .رادـم  مورحم 

!« ریذپب نم  زا  ار  میاه  ییوکین 
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: لوقت َو 

-«. تاّرم ثالث  ِهَّوُقلا - ِلوَحلا َو  َنِم  َکَیلِإ  ُءَربَأ  ّینإ  َّمُهّللا  ُدیُرت ، نَم  اهیف  ُلَعجَت  یتَّلا  ِهَنیصَحلا ، َکِعرِد  یف  ینلَعجا  َّمُهّللا  »

: رشَحلا رِخآ  و  سی »  » و ّیسرُکلا » َهَیآ   » و ُهانلَزنَأ » ّانإ   » و ٌدَحأ » ُهللا  َوُه  ُلق   » و نیَتَذَّوَعُملا »  » و ِباتکلا » َهحتاف   » ءرقا و 

يذَّلا ال ُهللا  َوُه  َنوُرَّکَفَتَی * مُهَّلََعل  ِساّنِلل  اُهبِرضَن  ُلاثمألا  َکِلت  ِهللا َو  ِهَیشَخ  نِم  ًاعِّدَصَتُم  ًاعِشاخ  ُهَتیَأََرل  ٍلَبَج  یلَع  َنآرُقلا  اَذه  انلَزنَأ  َول  »
ُزیزَعلا ُنِمیَهُملا  ُنِمؤُملا  ُمالَّسلا  ُسوُّدـُقلا  ُِکلَملا  َوُه  ّالإ  َهلإ  ـال  يذَّلا  ُهللا  َوُه  ُمیحَّرلا * ُنمحَّرلا  َوُه  ِهَداـهَّشلا  ِبیَغلا َو  ُِملاـع  َوُه  اـّلإ  َهلإ 

ِضرَألا َو ِتاومَّسلا َو  یف  ام  َُهل  ُحِّبَُسی  ینسُحلا  ُءامسَألا  َُهل  ُرِّوَصُملا  ُءيِرابلا  ُِقلاخلا  ُهللا  َوُه  َنوُکِرـُشی * اّمَع  ِهللا  َناحبُـس  ُرِّبَکَتُملا  ُراّبَجلا 
«. ُمیکَحلا ُزیزَعلا  َوُه 

، هموصخلا حازِملا و  كاّیإ و  و  یلاعت ، هللا  رکذ  نِم  رثکأ  و  حازِملا ، مالکلا و  نِم  َّلـقأ  و  َتارُفلا ، یتأـت  یّتح  لِـحَتکَتال  نِهَّدـتالو و 
: لقف ًایشام  وأ  ًابکار  َتنک  اذإف 
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یم رارق  نآ  رد  یهاوخب  ار  سکره  هک  يژد ]  ] نآ هد ، رارق  تریذـپان  بیـسآ  يرادـهگن ]  ] شوـپ نت  رد  ارم  ایادـخ  : » ییوـگ یم  و 
[-« وگب  ] راب هس  ار ] نیا  - ] (1) میوج یم  يرود  وت  هّوق ] لوح و   ] يوس هب  یناوت  تردق و  ره  زا  نم  دنوادخ ! یهد ،

: ناوخب ار  رشح  هروس  رخآ  تایآ  و  سی »  » هروس (2) و  یسرکلا هیآ  و  ردق »  » و دیحوت »  » و قلف »  » و سان »  » و دمح »  » هروس و 

ار اه  لَـثَم  نیا  يدـید و  یم  هدیـشاپ  مه  زا  ادـخ  ساره  و  تبیه ]  ] زا عشاـخ و  ار  نآ  میدرک  یم  لزاـن  یهوک  رب  ار  نآرق  نیا  رگا  )
.نابرهم هدنشخب  تسوا  راکـشآ ؛ ناهن و  ياناد  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  تسادخ  وا  .دننک  هشیدنا  هک  دیاش  مینز ، یم  مدرم  يارب 

رب  ) هرطیـس بحاـص  باذـع ،] زا  شناتـسود   ] شخب ینمیا  مالــس ، هّزنم ، رایــسب  هاـشداپ ، تـسین ؛ وا  زج  يدوـبعم  هـک  تسادـخ  وا 
، هدـننیرفآ تساد ، وا  .دـنزرو  یم  كرـش  هچنآ  زا  دـنوادخ  تسا  هّزنم  ّتیئایربک ، توربج و  بحاص  ریذـپان ، تسکـش  تاقولخم ،)
وا دـیوگ و  یم  حـیبست  وا  يارب  تسا  نیمز  اـه و  نامـسآ  رد  هچنآ  تسوا و  نآ  زا  وکین  ياـه  ماـن  .شخب  تروص  هدـنروآ ، دـیدپ 

(3) (. تسا میکح  ریذپانذوفن 

دنوادـخ رکذ  هاـکب و  یخوش  و  هدوهیب ]  ] نخـس زا  یـسرب ، تارف  هب  هکنآ  اـت   (4) شکن [ هدـید هب   ] همرـس لاـمن و  دوخ ] هب   ] نغور و 
.د : وگب يا  هدایپ  ای  هراوس  رگا  سپ  .شاب  رذحرب  نارگید ] اب  لادج  و   ] ینمشد یخوش و  زا  نک و  ناوارف  ار  لاعتم 
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.منک تیصعم  هک  مشاب  هتشاد  توق  دنک و  رود  وت  زا  ارم  هک  مشاب  هتشاد  یناوت  مهاوخ  یمن  - 1
زا اما  تسا  میظعلا ) یلعلا   ) ات یـسرکلا  هیآ  تسا  نیا  روهـشم  : » دنا هدومرف  راونالاراحب ج86 ص4 ) رد   ) یـسلجم همالع  موحرم  - 2
(، هعیـشلا ج8 ص172 لیاسو  : ) رد دـیرگنب  دـیناوت  یم  ار  تایاور  هنوگنیا  دـشاب .» یم  نودـلاخ )  ) ات هک  تسا  رهاظ  تایاور  یخرب 

دّجهتملا ص758) حابصم   ) و لابقالا ص527 ) (، ) راونالاراحب ج86 ص38 (، ) لیاسولا ج6 ص261 كردتسم  )
21-24/ رشح - 3

.دوش زیهرپ  ندرک  تنیز  زا  البرک  رفس  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  - 4
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ِسبَحلا َو َنِم  َکـِب  ُذوُعأ  َو  ٍهوُرکَِمب ، یقَلن  نأ  نِم  َو  ِلـالَّضلا ، ِهَنِتف  َو  ِلاـبَولا ، ِِبقاوَع  ِلاـکَّنلا َو  ِتاوَطَـس  نِم  َکـِب  ُذوُـعَأ  ّینإ  َّمُهّللا  »
ِءاِیلوَِأل ُبِصنَی  نَم  ِّرَش  نِم  َو  ِسنإلا ، ِّنِجلا َو  ِنیطایَش  ِّرَش  نِم  َو  ٍّرَـش ، يذ  ِّلُک  ِّرَـش  َو  ِءوَّسلا ، ِقِراوَط  َو  ِناطیَّشلا ، ِهَسَوسَو  نِم  َو  ِسبَّللا ،

.اوَغطَی نَأ  وَا  َّیلَع  اوُطُرفَی  نأ  نِم  َو  َهَوادَعلا ، ِهللا 

«. ِدَیلا ِناسِّللاب َو  ِریَخلا  ِنَع  ُّدُرَی  نَم  َسیلبإ َو  ِكرِش  َو  ٍّرَش ، يذ  ِّلُک  ِّرَش  نِم  ِهَمَلَّظلا َو  ِنُویُع  ِّرَش  نِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

: لُقف ًائیش  َتفِخ  اذإف 

«. َكُدبَع اَنأ  َِکب َو  اَنأ  امَّنإف  َکِقلَخ ، ِّرَش  نِم  ینمِصعا  َّمُهّللا  ُتمَصَتعا ، ِِهب  ُتبَجَتحا َو  ِِهب  ِهللااب ، ّالإ  َهَُّوقال  َلوَحال َو  »

: هربعَت نأ  لبق  لقف  تارُفلا  تیتأ  اذإف 

َو ًهَفُحت ، ٍِدفاو  ِّلُِکل  ًهَمارَک َو  ٍرئاز  ِّلُِکل  َتلَعَج  دَق  َو  ٍروُزَم ، ُمَرکأ  ٍّیتأَم َو  ُمَرکأ  يدِّیَس  ای  َتنأ  َو  ُلاحِّرلا ، ِهَیلإ  َدَفَو  نَم  ُریَخ  َتنأ  َّمُهّللا  »
، ییعَـس رُکـشاَو  یلَمَع ، یّنِم  لَّبَقَت  َو  راّنلا ، َنِم  یتَبَقَر  َكاکَف  َياّیِإ  َکَتَفُحت  لَـعجاَف  ِهیَلَع ، َُکتاوَلَـص  َکِّیبَن  ِنبا  َربَق  ًاِرئاز  َکـُتیَتَأ  دَـق 

ِِهتَرایِز یلإ  َلیبَّسلا  َِیل  َتلَعَج  ذإ  َّیلَع  ُّنَملا  ََکل  َلب  یّنِم ، ٍّنَم  ِریَِغب  َکَیلإ  يریسَم  مَحراَو 
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و دوش ] یم   ] ریگ نابیرگ  هک ]  ] یماجرف زا  و  موش ] نارگید   ] تربع ثعاب  نآ ]، هب  هک  یماقتنا  و   ] رهق زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  دنوادخ ! »
هابتـشا زا  و  ندـیدرگ ]  ] سبح زا  میوش و  وربور  يدـنیاشوخان  رما  اب  هکنیا  زا  و  ددرگ ] قح  هار  زا  ما   ] یهارمگ ثعاب ] هک   ] ینومزآ

ره ّرـش  دب و  ياهدادخر  زا  ناطیـش و  هسوسو  زا  و  موش ] یم  هدنهانپ  وت  هب  هار - ندرک  مگ  ندرک و  هابتـشا  ای  لطاب - اب  قح  ندرک  ]
رب هکنیا  زا  و  مرب ] یم  هانپ  وت  هب   ] دزرو یم  ینمشد  ادخ  ءایلوا  اب  هک  سکره  ّرش  زا  سنا و  ّنج و  ياهناطیـش  ّرـش  زا  رـش و  بحاص 

[. میوج یم  هانپ  وت  هب   ] دننک یشکرس  متس و  نم 

هک یسک  ّرش ] زا   ] و مناهانگ ] رد  نم  اب   ] سیلبا تکارش  زا ]  ] مرب و یم  هانپ  وت  هب  يرورش  ره  ّرش  زا  نارگمتس و  ناسوساج  ّرـش  زا  و 
[.« میوج یم  هانپ  وت  هب   ] دنک یم  عنم  ریخ  زا  ارم )  ] نابز تسد و  اب 

نامـسیر  ] هب مدـنام و  ظوفحم  وا  ددـم ]  ] هب .ادـخ  یـشخب ] ناوت   ] هب رگم  تسین  یناوت  تردـق و  : » وگب يدیـسرت  يزیچ  زا  رگا  سپ 
« .ماوت هدنب  نم  ما و  [ هتخیوآ تسد  لّسوتم و   ] وت هب  طقف  نم  هک  نک  ظفح  تناگدیرفآ  ّرش  زا  ارم  ایادخ  .مدز  گنچ  وا  يرای ]

دوش یم  دراو  وا  رب  اهراب  هشوت  هک  یتسه  یسک  نیرتهب  وت  ایادخ  : » وگب يرذگب  نآ  زا  هکنآ  زا  شیپ  يدیـسر ، تارف  هب  یتقو  سپ 
ینامهیم ره  يارب  يا و  هداد  رارق  یتمارک  يرئاز  ره  يارب  وت  هدش و  رادید  نیرت  تمارکاب  ینابزیم و  نیرت  میرک  نم ! ياقآ  يا  وت  و 

مندرگ ندشدازآ  ارم  هب  ما  هیده  سپ  .مرئاز  ار  داب - وا  رب  تدورد  وت - ّیبن  رـسپ  ربق  هک  یلاح  رد  مدـمآ  وت  دزن  هب  نم  .يا و  هیدـه 
رب  ] نم زا  یتّنم  هکنآ ]  ] نودب ار - دوخ  يوس  هب  متکرح  هنب و  جرا  ارم  شـشوک  ریذپب و  نم  زا  ارم  حـلاص ]  ] لمع هد و  رارق  شتآ  زا 
(، مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما   ) وا ترایز  يوس  هب  نم  يارب  هک  يراد  ّتنم  نم  رب  وت  هکلب  .نک  شیوخ  تمحر  لومـشم ] [- ] دـشاب وت 

يداد رارق  هار 
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دَق َو  یئاـجَر ، عَطقَتـال  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَـصَف  َکـُتوَجَر  دَـق  َو  َکِّیلَو ، ِنبا  َربَق  ینَتغََّلب  یّتَح  ینَتظِفَح  َو  ُهَلـضَف ، ینَتفَّرَع  َو 
«. َنیمِحاّرلا َمَحرأ  ای  ِهِراصنأ ، نِم  ینلَعجا  َو  یبُونُذ ، نِم  ُهَلبَق  َناک  اِمل  ًهَراّفَک  اذه  لَعجا  َو  یلَمأ ، بِّیَُختالف  َُکتیَتأ 

: لق تارُفلا و  ربعا  ّمث 

َو ِبُونُّذلا ، ایاطَخلا َو  َنِم  ینلِسغا  َو  ًالُوبقَم ، یلَمَع  َو  ًاروُفغَم ، یبنَذ  ًاروُکـشَم َو  ییعَـس  لَعجا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  »
«. َنیمِحاّرلا َمَحرأ  ای  یلَمَع  ُلِطُبت  وأ  ینید ، ُقَحمَت  ٍهَفآ  ِّلُک  نِم  یبلَق  رِّهَط 

ربقلا لخن  ءاذـحب  ّطَّشلا  یتأت  َّمث  اهب ، ًامیقُم  َتمُد  اـم  محَّللا  لـکأتال  لـحتکتال و  نِهِّدـتالو و  اـهب ، َکَـلحَر  ُعضتف  يوَنیَّنلا  یتأـت  َّمث 
-: لستغت تنأ  و  لق - زرئِملا و  کیلع  لستغاف و 

ّالإ َهَُّوق  َلوَحال َو ال  ُهَّنِإَف  َکیَلَع ، َءاـنَّثلا  َکَتَحدـِم َو  َکَـتَّبَحَم َو  یناـِسل  یلَع  ِرجَأ  َو  يردَـص ، یل  حَرـشا  یبلَق َو  رِّهَط  ینرِّهَط َو  َّمُهّللا  »
.مُهَنَیب ِهَفلُألِاب  َِکلُسُر  َِکئایبنَأ َو  ِعیمَج  یلَع  ُهَداهَّشلاَو  َكِرمَِأل ، ُمیلسَّتلا  ینید  َماِوق  َّنَأ  ُتِملَع  دَق  َو  َِکب ،
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دّمحم و رب  سپ  میراد ، دیما  وت  زا  نم  .يدناسر  دوخ  ّیلو  رسپ  ربق  هب  ات  يدومن  تظفاحم  نم  زا  يدناسانش و  نم  هب  ار  وا  تلیضف  و 
هراّفک ار  ترایز ]  ] نیا راذگم و  ماکان  ار  میوزرآ  سپ  مدمآ ، وت  دزن  نکم و  عطق  دوخ ] زا   ] ار مدیما  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ 

!« نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  .هد  رارق  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) وا نارای  زا  ارم  هد و  رارق  ما  هتشذگ  ناهانگ 

ار مناهانگ  هد ، رارق  شاداپ  رجا و  نم  شالت  يارب  تسرف و  دورد  دّمحم  نادناخ  دّـمحم و  رب  ایادـخ  : » وگب رذـگب و  تارف  زا  سپس 
- دـنک لطاب  ار  ملمع  اـی  دوباـن  منید ر  هک  یتفآ  ره  زا  ار - مبلق  يوشب و  ناـهانگ  اـهاطخ و  زا  ارم  .اـمن  هتفریذـپ  ار  ملمع  هدوشخب و 

!« نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  .نک  كاپ 

شکن و مشچ ] هب   ] همرـس لامن و  دوخ ] هب   ] نغور يراذـگ و  یم  اج  نآ  رد  ار  تراب  هشوت  سپ  یـسر ، یم  ـالبرک )  ) اونین هب  سپس 
لـسغ سپ  ربق ، لحم ] ای   ] لخن لباقم  رد  دیـسر ، یم  تارف ]  ] ّطش هب  سپـس  .روخن  تشوگ  يراد ، تماقا  البرک )  ) نآ رد  هک  ماداـم 

: وگب ینک ، یم  لسغ  هک  یلاح  رد  يا و  هتسب  رمک ) رود  هب  يا  هچراپ   ) گُنل هک  یلاح  رد  نک 

چیه هک  زاس ، يراج  ار  تا  ییوگانث  شیاتس و  ّتبحم و  منابز  رب  نک و  میاطع  ردص  حرش  امن و  ریهطت  ار  مبلق  نک و  مکاپ  ایادخ ! »
ءایبنا و همه  رب  یهاوگ  تسوت و  نامرف  ربارب  میلست  منید  ساسا  هک  مناد  یم  نم  .وت و  یـشخب ] ناوت   ] هب رگم  تسین  یناوت  تردق و 

.تسا هدوب  تفُلا  ناشنایم  هکنیا  هب  تناگداتسرف 
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ٍهَفآ َو ِّلُک  نِم  َو  ٍءاد ، ٍمقُس َو  ِّلُک  نِم  ًءافِش  ًازرِح َو  ًاروُهَط َو  ًارُون َو  ُهلَعجا  َّمُهّللا  َکِقلَخ ، ِعیمَج  یلإ  َُکلُـسُر  َكُؤایبنَأ َو  مُهَّنَأ  ُدَهـشأ 
ام َو  یبَصَع ، یُّخم َو  َو  يرََـشب ، يرعَـش َو  َو  یمَد ، یمَحل َو  یماظِع َو  َو  یحِراوَج ، ِِهب  رِّهَط  َّمُهّللا  ُرَذحأ ، ُفاخأ َو  ام  ِّرَـش  نِم  َو  ٍهَهاع ،

«. یتَقاف يرقَف َو  َموَی  ًادِهاش  یل  ُهلَعجاَو  یّنِم ، ُضرألا  ِتَّلَقأ 

: لوقت هَّرم َو  نیثالث  ربکأ -» هللا  ربکأ ، هللا  : » لقف اهَتسبل  اذإف  ِکبایث ، رَهطأ  سَبلا  َّمث 

َو یفهَک ، ینـصِح َو  َتنأ  َّمُهّللا  ینَمَّلَـسَف ، ُتیَغَتبا  ُهَتَمحَر  َو  یب ، عَطقَی  َمل  ینَِلبَقَف َو  ُتدَرأ  ُهاّیإ  َو  ینَغَّلَبَف ، ُتدَصَق  ِهَیلإ  يذَّلا  ِهللاُدمَحلا  »
«. َنیَملاعلا َّبَر  ای  َتنأ  ّالإ  َهلإ  ال  یلَمَأ ، یئاجَر َو  يزرِح َو 

: لقف یشملا  تدرأ  اذإف 

مَحراَو َّیلَع ، ُتتَف  ًاـطِخاس  َّیلَع  َتنُک  نِإَـف  یّنَع ، َکِـهجَِوب  ضِرُعت  ـالَف  َکـَیلإ  یهجَوـِب  ُتلَبقأ  ّینإ  َو  یندِرأـف ، َکـُتدَرَأ  ّینِإ  َّمُهّللا  »
«. َنیمِحاّرلا َمَحرأ  ای  ینبِّیَُخت  الَو  یّنَع ، َضراَف  یّنَع  َكاضِر  َِکلِذب  یغَتبأ  َِکبیبَح ، ِنبا  َیلإ  يریسَم 
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هد و رارق  یگزیکاپ  هیام ]  ] رون و ار  لسغ ]  ] نآ ایادخ ! .دنا  هدوب  تناگدیرفآ  همه  رب  وت ، نالوسر  ءایبنا و  نانآ  هک  مهد  یم  تداهش 
.مراد رذح  مساره و  یم  نآ  زا  هچنآ  ّرش  زا  ضرم و  تفآ و  ره  زا  درد و  يرامیب و  ره  زا  رادب ]  ] افش نابهگن و 

هک نم  زا  هچنآ  ما و  یپ  زغم و  متسوپ و  يوم و  نوخ و  متشوگ و  اهناوختـسا و  نک و  كاپ  ارم  ندب  ياضعا  لسغ ،]  ] نیا هب  ایادخ !
ما ییاون  یب  یتسدـیهت و  زور  رد  نم ]  ] هاوگ ار  لسغ ]  ] نآ و  امرف ] هزیکاپ  نآ  اـب  ار  ( ] محور ممـسج و   ) دـشک یم  شود ] رب   ] نیمز

« .هد رارق 

هب هک  يادخ  ساپس  : » ییوگ یم  وگب و  ربکا » هللا   » راب یس  يدیشوپ  ار  نآ  هک  یماگنه  سپ  .شوپب  ار  تیاهسابل  نیرت  هزیکاپ  سپس 
هب سپ  متسج  ار  شتمحر  دیربن و  شتمحر ] زا   ] ارم .تفریذپ  ارم  سپ  متـساوخ  ار  وا  دناسر و  ارم  سپ  مدرک ، رفـس ]  ] دصق شیوس 
يا تسین  وت  زج  يدوبعم  نم ، يوزرآ  دـیما و  نم و  رادـهاگن  و  شخب ] هانپ   ] راغ ینم و  تظافح ]  ] ژد وت  ایادـخ ! .دومن  میلـست  نم 

!« نایناهج راگدرورپ 

زا يور  سپ  مدروآ  وت  يوس  هب  ور  نم  هاوخب و  ارم  وت  سپ  متـساوخ  ار  وت  نم  ایادـخ ! : » وگب یتفیب  هار  یتـساوخ  هک  یماـگنه  سپ 
نیا هب  .هد  رارق  دوـخ  تمحر  دروـم  ار  تبیبـح  دـنزرف  يوـس  هب  متکرح  ریذـپب و  ار  نم  هبوـت  یکانبـضغ ، نم  رب  رگا  .نادرگنرب  نم 

!« نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  نکم ، ممورحم  وش و  یضار  نم  زا  سپ ، .میوج  یم  ار  دوخ  زا  وت  ياضر  مندمآ ] ]
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مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  هلوسرل  میظعَّتلا هللا و  دیجمَّتلا و  دیمحَّتلا و  لیلهَّتلا و  ریبکَّتلاب و  راقولا  ُهنیکّـسلا و  َکیَلَع  ًایفاح و  شما  َّمث 
: ًاضیأ لق  هلآ و  دّمحم و  یلع  هولّصلا  و 

ِهللا َو ُتاوَلَص  ٍمیلعَت ، ِریَِغب  ٍءیَش  َّلُک  َِملَع  َو  مِهِرُوُما ، نِم  ٌءیَـش  ُهنَع  بُزعَی  َمل  ِقلَخلا َو  ِِقلاخ  .اهِّلُک  ِرُومُالِاب  ِدِّحَوَتُملا  ِدِحاولا  ِهللاُدمَحلا  »
ٍدَّمَُحم َلضَف  ینَفَّرَع  َّیلَع َو  َمَعنَأ  يذَّلا  ِهللاُدمَحلا  ِءایِصوألا ، ِِهتَیب  ِلهَأ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  َنیعَمجَأ  ِِهلُسُر  ِِهئایبنأ َو  َو  َنیبَّرَقُملا ، ِِهتَِکئالَم  ُمالَس 

«. ِِهلآ ِهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَص  ِِهتَیب  ِلهَأ  َو 

: لوقت هَّرم و  نیثالث  ربکأ -» هللا  ربکأ ، هللا  : » لق فقف و  َربقلا  َتلبقتسا  ِّلَّتلا و  یلع  َتفَقَو  اذإف  َكاطُخ ، رِّصق  ًالیلق و  یشمت  َّمث 

ِهِملِع یهَتنُم  ِهِملِع  یهَتنُم  ِهِملِع  َدَعب  ُهللا  ّالإ  َهلإ  ِهِملِع َو ال  یهَتنُم  ِهِملِع  یف  ُهللا  ّالإ  َهلإ  «ال 
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و دیجمت »  » و هللادمحلا »  » و هللا » ّالا  هلا  ال   » و ریبکت » [ » نتفگ هارمه   ] هب ینیگنـس ، (1) و  هنیکس هب  داب  وت  رب  ورب و  هار  هنهرب  ياپ  سپس 
: وگب زین  و  شنادناخ » مرکا و  ربمایپ  رب  تاولص  شلآ و  وا و  رب  ادخ  دورد   » شلوسر ادخ و  تشادگرزب 

وا زا  ناشیا  روما  زا  زیچ  چیه  هک  یلاح  رد  ناگدیرفآ  هدننیرفآ  اهراک ؛ همه  هرادا ]  ] هب تبـسن  اتمه  یب  ياتکی  يادـخ  يارب  ساپـس  »
شیایبنا و شبّرقم و  ناگتشرف  دورد  ادخ و  دورد  .دناد  یم  دشاب ]  ] هتخومآ وا ] هب  یـسک  هک  نآ   ] نودب ار  زیچ  همه  تسین و  ناهنپ 

یّلص دّمحم  تلیضف  دیشخب و  تمعن  نم  رب  هک  ار  يادخ  ساپـس  .داب  وا -]  ] نانیـشناج وا - تیب  لها  دّمحم و  رب  شنداگتـسرف  همه 
« .دناسانش نم  هب  ار  مالسلا  مهیلع  وا  تیب  لها  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا 

راب یس  تسیاب و  یتفرگ ، رارق  ربق  لباقم  يداتسیا و   (2) يدنلب رب  یتقو  سپ  .رادرب  هاتوک  ار  تیاه  ماگ  يور و  یم  هار  یمک  سپس 
: ییوگ یم  و  ربکا .» هللا  ربکا ، هللا  : » وگب

[ ینارک یب  هب  - ] شملع زا  سپ  تسین  ادـخ  زج  يدوـبعم  و  شملع - ياـهتنُم  تعـسو ] هـب  - ] شملع رد  تـسین  ادـخ  زج  يدوـبعم  »
مل (3)- شملع ياهتنم  ینارک ] یب  هب  ، ] شملع ياهتنم 
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شهانگ دوش  دراو  هنیکس  اب  هّکم )  ) نآ هب  هکره  : » دنا هدومرف  هنیکـس »  » لاح اب  هّکم  هب  دورو  باوث  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
هن تسا و  ّربکتم  هن  هک  یلاح  رد  دوش  لخاد  هّکم ] رد  : »] دـنیامرف یم  هنیکـس  تلاح  ریـسفت  رد  سپـس  و  دوش » یم  هدیـشخب  شیارب 

(. ج4 ص 400 یفاک ، عورف  «، ) دشاب یم  نیب  گرزب  دوخ 
.درک یّقلت  فیرش  نحص  هب  دورو  يادتبا  ار  تمسق  نیا  ناوت  یم  هزورما  - 2

لماک زا  یسلجم  موحرم  لقن  رد  ًافرـص  رارکت  نیا  .تسا  هدش  رارکت  رابود  هملع » یهتنم   » ترابع دیرگن ، یم  نتم  رد  هک  نانچ  - 3
، یـسلجم هماّلع  موحرم  يوس  زا  ترابع  نیا  لقن  رد  ای  .تسین  دوجوم  تاراـیّزلا » لـماک   » دوخ لـقن  رد  دوش و  یم  هدـید  تاراـیّزلا 

ملاعلا هللاو  .تسا  هتشاد  دوجو  رارکت  هب  ترابع  نیا  ناشیا ، هخسن  رد  ای  هتفرگ و  تروص  ملق  وهس 
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ِهِملِع َعَم  ُدـمَحلا ِهللا  َو  ِهِملِع ، یهَتنُم  ِهِملِع  َدـَعب  ُدـمَحلاَو ِهللا  ِهِملِع ، یهَتنُم  ِهِملِع  یف  ُدـمَحلاَو ِهللا  ِهِملِع ، یهَتنُم  ِهِملِع  َعَم  ُهللا  اـّلإ  َهلإ  ـال  َو 
ُدمَحلا َو  ِهِملِع ، یهَتنُم  ِهِملِع  َعَم  ِهللا  َناحبُس  َو  ِهِملِع ، یهَتنُم  ِهِملِع  َدَعب  ِهللا  َناحبُس  َو  ِهِملِع ، یهَتنُم  ِهِملِع  یف  ِهللا  َناحبُـس  َو  ِهِملِع ، یهَتنُم 

ُّیلَعلا ُهللا  ّالإ  َهلإ  ـال  ُمیرَکلا ، ُمیلَحلا  ُهللا  اـّلإ  َهلإ  ـال  َکـِلذ ، َُهل  ٌّقَح  و  ُرَبکأ ، ُهللا  ُهللا َو  اـّلإ  َهلإ  ـال  َو  ِهِمَِعن ، ِعیمَج  یلَع  ِهِدـِماحَم  ِعیمَِجب  ِهللا 
ای َکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاعلا ، ِّبَر  ِهللاُدـمَحلا  َو  ِمیظَعلا ، ِشرَعلا  ُرُون  و  ِعبَّسلا ، َنیـضَرألا  ُرُون  َو  ِعبَّسلا ، ِتاوامَّسلا  ُرُون  ُهللا  ّالإ  َهلإ  ال  ُمیظَعلا ،

«. ِهللا ِّیبَن  ِنبا  ِربَق  َراّوُز  ِهللا َو  َهَِکئالَم  ای  مُکیَلَع  ُمالَّسلا  ، ِِهتَّجُح َنبا  ِهللا َو  َهَّجُح 

: یشمت تنأ  و  لق - هریبکَت و  نیثالَث  رِّبک  و  تاوُطُخ ، رشع  شما  َّمث 

ِهیصُحیال ًاحیبسَت  ِهللا  َناحبُس  ٍدَحَأ َو  ِّلُک  َدَدَع  و  ٍدَحَأ ، ِّلُک  َعَم  َو  ٍدَحَأ ، ِّلُک  َدَعب  َو  ٍدَحأ ، ِّلُک  َلبَق  ُهُریَغ  ِهیـصُحی  ًالیلهَت ال  ُهللا  ّالإ  َهلإال  »
ِّلُک َلبَق  ُرَبکأ ، ُهللا  ُهللا َو  ّالإ  َهلِإ  ِهللاُدمَحلاَو َو ال  ِهللا  َناحبُـس  و  ٍدَحَأ ، ِّلُک  َدَدَع  َو  ٍدَحَأ ، ِّلُک  َعَم  َو  ٍدَحأ ، ِّلُک  َدَعب  َو  ٍدَـحَأ ، ِّلُک  َلبَق  ُهُریَغ 

.ًاَدبأ ًاَدبأ  ًاَدبأ  ٍدَحَأ  ِّلُک  َدَدَع  و  ٍدَحَأ ، ِّلُک  َعَم  َو  ٍدَحَأ ، ِّلُک  َدَعب  َو  ٍدَحأ ،
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ياـهتنم تعـسو ] هب  - ] شملع رد  ار  ادـخ  دـمح  شملع - ياـهتنم  دـبا ] اـت  لزا  زا  - ] شملع اـب  یقاـب ]  ] تـسین ادـخ  زج  يدوـبعم  و 
و شملع - ياهتنم  تعـسو ] هب  - ] شملع اب  ار  ادخ  دمح  و  شملع - ياهتنم  يانخارف ] هب  - ] شملع زا  سپ  ار  ادخ  دـمح  و  شملع -
و شملع - ياـهتنم  ینارک ] یب  هب  - ] شملع زا  سپ  ادـخ  تسا  هّزنم  و  شملع - ياـهتنم  ياـنخارف ] هب  - ] شملع رد  ادـخ  تسا  هّزنم 

ادخ زج  يدوبعم  شیاه و  تمعن  همه  رب  شیاهـساپس  همه  هب  تسار  يادخ  ساپـس  و  شملع - ياهنتنم  شملع - اب  ادـخ  تسا  هّزنم 
زج يدوبعم  .تسین  راوگرزب  يابیکش  يادخ  زج  يدوبعم  .تسوا  راوازس  نیا  تسا و  نافـصاو ] فصو  زا   ] رت گرزب  ادخ  تسین و 

هناگتفه ياه  نیمز  يداه )  ) رون هناگتفه و  ياهنامـسآ  رگتیاده )  ) رون هک  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  .تسین  گرزب  هبترم  دنلب  يادخ 
تّجح دنزرف  ادخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس  .نایناهج  راگدرورپ  تسار ؛ يادخ  ساپس  تسا و  گرتس  شرع  رگنشور )  ) رون تسا و 

یم هار  هک  یلاح  رد  وگب و  ریبکت  راب  یس  رادرب و  ماگ  هد  سپس  ادخ »! ّیبن  رـسپ  ربق  نارئاز  ادخ و  ناگتـشرف  يا  امـش  رب  مالـس  وا !
: وگب يور 

هارمه هب  سکره و  زا  سپ  سکره و  زا  شیپ  درادـن ؛ هطاـحا  نآ  رب  وا  زج  هک  یتـفگ - هللا  اـّلإ  هـلإ  ـال  تـسین - ادـخ  زج  يدوـبعم  »
.سکره دادعت  هب  سکره و 

هب سکره و  هارمه  هب  سکره و  زا  سپ  سکره و  زا  شیپ  درادن ؛ هطاحا  نآ  رب  وا  زج  هک  ینتفگ - هللا » ناحبس  - » ادخ تسا  هّزنم  و 
شیپ تسا ؛ نافصاو ] فصو  زا   ] رت گرزب  ادخ  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  تسار و  ادخ  ساپس  ادخ و  تسا  هّزنم  .سکره و  دادعت 

.هشیمه هشیمه  هشیمه  سکره ؛ دادعت  هب  سکره و  هارمه  هب  سکره و  زا  سپ  سکره و  زا 
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، ٌّقَح َكَءاضَق  َّنَأ  َو  ٌّقَح ، ََکلوَق  َّنأ  َو  ٌّقَح ، ََکلوُسَر  َّنأ  ٌّقَح َو  َکَّنأ  ُدَهشأ  ّینأ  یل  دَهشاَف  ًادیهَش  َِکب  یفَک  َكُدِهـُشا َو  ّینإ  َّمُهّللا 
َکَّنأ َو  یتوَملا ، ِییُحم  َکَّنأ  َو  ِءایحألا ، ُتیمُم  َکَّنَأ  َو  ٌّقَح ، َكَراـن  َّنَأ  و  ٌّقَح ، َکَـتَّنَج  َّنَأ  َو  ٌّقَح ، َکَـلِعف  َّنَأ  َو  ٌّقَح ، َكَرَدَـق  َّنأ  َو 

، ِِهتَّجُح َنبا  ِهللا َو  َهَّجُح  اـی  َکـیَلَع  ُمـالَّسلا  َداـعیملا ، ُِفلُختـال  َکَّنَأ  َو  ِهیف ، َبیَرـال  ٍموَِیل  ِساـّنلا  ُعِماـج  َکَّنَأ  َو  ِرُوبُقلا ، ِیف  نَم  ُثِعاـب 
«. مالسلا هیلع  ِهللا  ِدبَع  یبأ  ِربَق  َراّوُز  ای  ِهللا َو  َهَِکئالَم  ای  مُکیَلَع  ُمالَّسلا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هلوسرل  ِهِّلل و  ِمیظعَّتلا  دیمحَّتلا و  دیجمَّتلا و  لیلهَّتلا و  ریبکَّتلاب و  راقَولا  ُهنیکَّسلا و  َکیَلَع  ًالیلق و  شما  َّمث 
: لق بابلا و  یلع  فِقَف  قرشملا  یلی  يذَّلا  بابلا  تیتأ  اذإف  كاطُخ ، رِّصق  و 

َو ِهِقلَخ ، یلَع  ِهللا  ُنیمأ  َو  ُُهلوُسَر ، ُهُدبَع َو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهشَأ  َو  َُهل ، َکیرَشال  ُهَدحَو  ُهللا  ّالإ  َهلإال  نأ  ُدَهـشأ  »
الَول َيِدَتهَِنل  اّنُک  ام  اذِهل َو  انادَه  يذَّلا  ِهللاُدمَحلا  ِهللا ، ِلوُسَر  یلَع  ٌمالَس  َنیلَـسرُملا ، ِءایبنألا َو  ُدِّیَـس  ُهَّنَأ  و  َنیرِخآلا ، َنیلَّوألا َو  ُدِّیَـس  ُهَّنأ 

َِکتَمارَِکب ُِزئافلا  ُهَّنأ  َو  َکِقلَخ ، نِم  َِکتَوفَص  َِکبیبَح َو  ِنبا  ُربَق  اذه  َّنأ  ُدَهشأ  ّینإ  َّمُهّللا  ِّقَحلاب ، انِّبَر  ُلُسُر  تَءاج  دََقل  ُهللا ، اَنادَه  نأ 
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تداهش نم  هک  هد  تداهش  میارب  سپ  دنک - یم  زاین  یب  رگید ] سکره  یهاوگ  زا   ] وت یهاوگ  و  مریگ - یم  تهاوگ  نم  ادنوادخ !
تسا و قح  وت  راـک  تسا و  قح  وت  ردـق  تسا و  قح  وت  ءاـضق  تسا و  قح  وت  راـتفگ  تسا و  قـح  وـت  لوـسر  یّقح و  وـت  مهد  یم 

ناـنکاس هدـننازیگنارب  وت  یناـگدرم و  هدـننک  هدـنز  وت  یتـسه و  اـه  هدـنز  هدـنناریم  وت  تسا و  قح  وت  شتآ  تسا و  قح  وت  تشهب 
يا وت  رب  مالـس  .ینک  یمن  شیوخ ] [ي  هدعو قلُخ  وت  تسین و  نآ  رد  يدیدرت  هک  يزور  يارب  ینامدرم  هدـننک  عمج  وت  ییاهربق و 

«! مالسلا هیلع  هللادبعابا  ربق  نارئاز  يا  ادخ و  ناگتشرف  يا  امش  رب  مالس  اب  شتّجح ! رسپ  ادخ و  تجح 

و دـیجمت »  » و هللا » ّالا  هلاـال   » و ریبکت » [ » نتفگ  ] هارمه ینیگنـس ، و  عضاوت ] اـب  هارمه   ] شمارآ هب  داـب  وت  رب  رادرب و  مدـق  یمک  سپس 
، تسا  (1) قرـشم تمـس  هک  يدیـسر  يرد  هب  یتقو  سپ  .رادرب  هاتوک  ار  تیاهمدق  و  شلوسر .» ادـخ و  يارب  میظعت   » و هللادـمحلا » »

: وگب تسیاب و  رد  رب  سپ 

هیلع و هللا  یّلص  دّمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  تسین و  شیارب  یکیرش  تسا و  هناگی  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  تداهش  »
.تسا ناینیسپ  ناینیشیپ و  رورس  وا  هک ] مهد  یم  یهاوگ   ] تسا و شناگدیرفآ  رب  ادخ  راد  تناما  تسوا و  لوسر  هدنب و  مّلس  هلآ و 
هدرکن نامتیادـه  دـنوادخ  رگا  درک و  تیادـه  تیالو ] تماما و  رما   ] نیا هب  ار  ام  هک  تسادـخ  يارب  ساپـس  ادـخ ، لوسر  رب  دورد 

بیبح و رـسپ  ربق  ربـق ،]  ] نیا مهد  یم  تداهـش  نم  ایادـخ ! .دـندروآ  ار  قح  ناـمراگدرورپ  ناگداتـسرف  .میدـش  یمن  تیادـه  دوب ،
.ه.تسا راگتسر  وت  تمارک  هب  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) وا تسوت و  ناگدیرفآ  نایم  زا  تا  هدیزگرب 
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َو ِهَوعَّدـلا ، یف  َرَذـعَأَف  َکِقلَخ ، یلَع  ًهَّجُح  ُهَتلَعَج  َو  ِءایبنَألا ، َثیراوَم  ُهَتیَطعَأ  َو  َِکیحَو ، یلَع  ُهَتنَمَتئا  ُهَتـصَصَخ َو  َو  َِکباتِِکب ، ُهَتمَرکَأ 
يرَت َتنَأ  و  يدَّرلا ، َنِم  يدُهلا  ِباب  یلإ  ِبایترإلاو  ِّکَّشلا  و  یمَعلا ، َِهلاهَجلا َو  و  َِهلالَّضلا ، َنِم  َكَدابِع  َذِفنَتـسَِیل  َکیف ، ُهَتَجهُم  َلَذـَب 

َطَخـسأ َکَطَخـسأ َو  َو  ِسَکوألا ، ِنَمَّثلِاب  َهَرِخآلا  َعاب  اینُّدـلا َو  ُهتَّرَغ  نَم  َکِقلَخ  نِم  ِهیَلَع  َراث  یّتَح  یلعألا ، ِرَظنَملاـِب  َتنَأ  َو  يُرت ، ـالو 
ُمِهیَلَع َفَعاض  َو  َِکلوُسَر ، ِدـلُو  یِلتاق  ُهللا  َنََعل  َراّنلا ، َبَجوَتـسا  ِنَم  ِرازوألا  ِهَلَمَح  َو  ِقافِّنلا ، ِلهأ  نِم  َكِدـیبَع  نِم  َعاطأ  َو  ََکلوُسَر ،

«. َمِیلألا َباذَعلا 

: لق ًالیلق و  اوندَت  َّمث 

مالَّسلا ِهللا ، ِلیلَخ  َمیهاربإ  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا ، ِّیبَن  ٍحُون  ُثِراو  ای  َکـیَلَع  ُمـالَّسلا  ِهللا ، ِهَوفَـص  َمَدآ  َثِراو  اـی  َکـیَلَع  ُمـالَّسلا  »
َکیَلَع ُمالَّسلا  ِهللا ، ِبیبَح  ٍدَّمَُحم  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا ، ِحوُر  یـسیع  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا ، ِمیلَک  یـسُوم  َثِراو  ای  َکیَلَع 

ِّیکَّزلا ٍّیلَع  ِنب  ِنَسَحلا  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا ، ِلوُسَر  ِّیصَو  ٍِبلاط  یبأ  ِنب  ِّیلَع  َنینِمؤُملاِریمأ  َثِراو  ای 
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ياه ثاریم  یتشاد و  شنیما  تا  یحو  رب  يداد و  یـصاصتخا  ماقم  وا  هب  یتشاد و  گرزب  نآرق )  ) دوخ باتک  اـب  ار  تبیبح )  ) وا وت 
هک دروآ  ياج  هب  ردق  نآ  ار  وت  يوس  هب  توعد  هفیظو ]  ] سپ .يداد  رارق  تّجح  تقلخ  رب  ار  وا  يدیشخب و  وا  هب  ار  نیـشیپ ]  ] ءایبنا
رد يوس  هب  دـیدرت  ّکـش و  يروک و  یناداـن و  یهارمگ و  زا  ار  تناگدـنب  اـت  دیـشخب  وت  هار  رد  ار  شناـج  دـشاب و  روذـعم  وت  دزن 

.دشخب تاجن  تکاله ، زا  تاجن ] و   ] تیاده

وت هب  يا  هشیدـنا  یمـشچ و  چـیه  يراد و  فارـشا  زیچ  همه  رب   ) يزادـنا مشچ  نیرتـالاو  رد  وت  يوش و  یمن  هدـید  ینیب و  یم  وت  و 
زیچاـن یتـمیق  هب  ار  ترخآ  دـیروش و  وا  هیلع  دوـب ، هداد  شبیرف  اـیند  هک  یـسک  تناگدـیرفآ ، ناـیم  زا  هکنآ  اـت  دـبای .) یمن  تسد 

شتآ بجوتــسم  هـک  هاـنگ -]  ] لاـبو رزو و  نـالماح  وـت و  قاـفن  لـها  ناگدـنب  زا  دروآ و  بـضغ  هـب  ار  تلوـسر  وـت و  .تـخورف 
« .دیامن هدوزفا  اهنآ  رب  ار  كاندرد  باذع  ار و  تلوسر  نادنزرف  نالتاق  دنک  تنعل  ادخ  .درک  يوریپ  دنا - [ مّنهج ]

!- ادخ ّیبن  حون - ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ -! هدـیزگرب  مدآ - راد  ثاریم  يا  وت  رب  مالـس  : » وگب يوش و  یم  کیدزن  یمک  سپس 
حور یسیع - ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ -! میلک  یسوم - راد  ثاریم  يا  وت  رب  مالـس  ادخ -! لیلخ  میهاربا - ثراو  يا  وت  رب  مالـسس 

! ادخ لوسر  نیـشناج  بلاط - یبا  نب  ّیلع  نانمؤمریما - ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادخ -! بیبح  دّمحم - ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ -!
! داهن كاپ  ّیلع  نب  نسح  ثراو  يا  وت  رب  مالس 
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ُدَهشأ ُّیقَّتلا ، ُّرابلا  ُّیـضَّرلا  ُّیـصَولا  اَهُّیأ  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ُدیهَّشلا ، ُقیّدِّصلا  اَهُّیأ  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَقیّدِّصلا ، َهَمِطاف  َثِراو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا 
ُمالَّسلا ُنیقَیلا ، َكاتأ  یّتَح  ًاِصلُخم  َهللا  َتدَـبَع  َو  ِرَکنُملا ، ِنَع  َتیَهَن  ِفورعَملِاب َو  َترَمأ  َو  َهاکَّزلا ، تیَتآ  َو  َهـالَّصلا ، َتمَقأ  دَـق  َکَّنأ 

یلَع ُمالَّسلا  َِکلحَِرب ، تَخاـنأ  َکـِئانِِفب َو  تَّلَح  یتَّلا  ِحاورَـألا  یلَع  َکـیَلَع َو  ُمـالَّسلا  ُُهتاـکََرب ، ِهللا َو  ُهَمحَر  ِهللادـبع َو  اـبأ  اـی  َکـیَلَع 
«. ِهللا ِِّیبَن  ِنبا  ِربَق  ِراّوُز  ِهللا َو  ِهَِکئالَم  یلَع  ُمالَّسلا  َِکب ، َنیقِدحُملا  ِهللا  ِهَِکئالَم 

: لخدت نیح  لق  َریَحلا و  لخدا  َّمث 

ِهللا ِهَِکئالَم  یلَع  ُمالَّسلا  َنیمِّوَسُملا ، ِهللا  ِهَِکئـالَم  یلَع  ُمـالَّسلا  َنیلَزنُملا ، ِهللا  ِهَِکئـالَم  یلَع  ُمـالَّسلا  َنیبَّرَقُملا ، ِهللا  ِهَِکئـالَم  یلَع  ُمـالَّسلا  »
َکیَلَع ُمالَّسلا  ِهللا ، ِهَِصلاخ  َنباَو  ِهللا ، ِنیِمَأ  َنبا  َو  ِهللا ، ِلوُسَر  َنباَی  َکیَلَع  ُمالَّسلا  َنوُمِّلَـسُم ، ِهللا  ِنذإـِب  َنولَمعَی َو  ِریَحلا  اذـِهب  مُه  َنیذَّلا 

َکَتَبیـصُم َمَظعَأ  ام  مّلـس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  ِلوُسَر  َکیبَأ  َدنِع  َکَتَبیـصُم  َمَظعَأ  ام  َنوُعِجار ، ِهَیلإ  ّانِإ  ّانإ ِهللا َو  ِهللاِدـبَع  ابأ  ای 
.ِهللا ِلُسُر  َدنِع  ِهللا َو  ِءایبنأ  َدنِع  َو  یلعَألا ، ِأَلَملا  َدنِع  َکَتَبیصُم  َّلَجأ  َو  َّلَجَوَّزَع ، َهللا  َفَرَع  نَم  َدنِع 
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ادخ و عیطم  ادخ و  [ي  اضر دروم  نیشناج  يا  وت  رب  مالـس  دیهـش ! قیّدص  يا  وت  رب  مالـس  هقیّدص ! همطاف  راد  ثاریم  يا  وت  رب  مالس 
! راگزیهرپ رادرک  کین  يا ]

هناصلاخ ار  دـنوادخ  یتشادزاب و  یتشز  زا  يداد و  نامرف  ییوکین  هب  يداد و  تاکز  یتشاد و  اپ  هب  ار  زاـمن  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ 
حور رب  وت و  رب  مالـس  داب ! وت  رب  وا  ياه  تکرب  ادـخ و  تمحر  هللادـبعابا و  يا  وت  رب  مالـس  .دیـسر  ارف  تگرم  اـت  يدومن ، یگدـنب 

هدز هقلح  وت  درگادرگ  هک ]  ] ادخ ناگتـشرف  رب  مالـس  .دندومن  تماقا  تندمآ  دورف  هاگیاج  رد  دنداتفا و  ورف  وت  ناتـسآ  هب  هک  ییاه 
!« ادخ لوسر  رسپ  رازم  نارئاز  ادخ و  ناگتشرف  رب  مالس  دنا !

هدـش هدروآ  دورف  ناگتـشرف  رب  مالـس  ادـخ ، بّرقم  ناگتـشرف  رب  مالـس  : » وگب يوش  یم  دراو  هک  یماگنه  وش و  رئاح  لـخاد  سپس 
میلـست دنوادخ  هزاجا  هب  دنراک و  هب  تسد  رئاح  نیا  رد  هک  ادخ  ناگتـشرف  رب  مالـس  ادخ ،  (1) راذگ ناشن  ناگتشرف  رب  مالـس  ادخ ،

.دنا هدش 

هاگشیپ هب  مییادخ و  کلم  ام  هللادبعابا ! يا  وت  رب  مالس  ادخ ! هدیزگرب  رسپ  ادخ و  راد  تناما  رسپ  ادخ و  لوسر  رـسپ  يا  وت  رب  مالس 
وت تبیصم  تسا  گرزب  هچ  و  مّلـس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تردپ  دزن  وت  تبیـصم  تسا  گرزب  هچ  میناگتـشگزاب ، وا 

!ت) ادخ ناگداتسرف  دزن  ادخ و  يایبنا  دزن  یلعا و  ألم  رد  وت  تبیصم  تسا  گرزب  هچ  و  تسا ! هتخانش  ار  ّلجوّزع  يادخ  هکنآ  دزن 
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مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  ترـضح  لوبقم  راّوز  اهنآ  هک  دشاب  رطاخ  نادب  ناگتـشرف  نیا  ندش  هدناوخ  راذگ » ناشن   » تسا نکمم  - 1
زا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دنوش و  یم  هتخانش  تمالع  نیمه  هب  راّوز  نیا  تمایق  زور  .دنراذگ  یم  ناشن  رون ، زا  يراذگ  ناشن  اب  ار 

نیرتهب ربق  رئاز  نیا  « » ِءاِیبنَألا ِریَخ  ِنباَو  ِءادهُّشلا  ِریَخ  ِربَق  ُِرئاز  اذه   » هدش هتـشاگن  نینچ  هناشن  نیا  ياج  رب  .دـننک  یم  يریگتـسد  اهنآ 
( تارایّزلا لماک  زا  لقن  هب  راونالاراحب ج 45 ص 182  « ) .تسا ناربمایپ  نیرتهب  دنزرف  ءادهش و 
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ًارُون َو  ِءاوَهلا ، یف  ًارُون  َو  ِضرألا ، ِتاُملُظ  یف  ًارُون  َو  ِهَِخماّشلا ، ِبالصألا  یف  ًارُون  َتنُک  ِهَّیِزَّرلا ، ِمیظَع  َعَم  ُهَّیحَّتلا  َکَیلإ َو  یّنِم  ُمالَّسلا 
: يدُهلِاب ُقِطاّنلا  َتنأ  َو  یفُطیال ، ًاعِطاس  ًارُون  اهیف  َتنُک  یلُعلا ، ِتاوامَّسلا  یف 

ًاعبس و ِهللا » َیِعاد  َکیََّبل  : » لق ًاعبـس و  هّحبـس  و  ًاعبـس ، هدمحا  و  ًاعبـس ، هّلله  تاَّرم و  عبـس  ربکأ -» هللا  ربکأ ، هللا  : » لق ًالیلق و  شما  َّمث 
: لق

ِّیبَّنلا ِفَلَِخل  ِمیلـسَّتلا  یلَع  َياوَه  ییأَر َو  َو  يرََـصب ، یعمَـس َو  َو  یبلَق ، َکـَباجأ  دَـقَف  َِکتَثاِغتـسا ، َدـنِع  ینَدـَب  َکـبُِجی  َمل  َناـک  نإ  »
َو َکَیلإ ، ًاعاطِقنا  َُکتئِج  ِدَهَطـضُملا ، ِمُولظَملاَو  ِغِّلَبُملا ، يِّدَؤُملا  َو  ِنَزخَتـسُملا ، ِنیمألاَو  ِِملاعلا ، ِلیلَّدـلاَو  ِبَجَتنُملا ، ِطبِّسلاَو  ِلَسرُملا ،

ُهللا ُمُکحَی  یّتَح  ٌهَّدَعُم ، ََکل  یتَرـُصن  َو  ٌِعبَّتُم ، ََکل  ییأَر  َو  ٌمِّلَـسُم ، ََکل  یبلَقَف  َكِدـَعب ، نِم  ِفَلَخلا  َكِدـَلَو  َو  َکیبَأ ، َكِّدَـج َو  یلإ 
.مُکِّوُدَع َعَمال  مُکَعَم  مُکَعَمَف  ُهَمحَّرلا ، یَجُرت  مُِکب  َو  ُهَّجُحلا ، ُمُکَّنَأ  َهللا  ُدِهُشا  َو  مُکَثَعبَی ، ِِهنیِدب َو 
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هبترم و دنلب  ياه  بلص  رد  يدوب  يرون  وت  وت ،] رطاخ  هب  نم   ] میظع یگدز ]  ] تبیـصم زاربا ]  ] هارمه هب  وت ، هب  نم  زا  ّتیحت  مالس و 
اهنآ رد  وت  دـنلب ، ياهنامـسآ  رد  يدوب  يرون  و  نامـسآ ) نیمز و  نایم   ) اوه رد  يدوب  يرون  نیمز و  ياـه  یکیراـت  رد  يدوب  يرون 

!« تیاده هب  وگ  نخس  ییوت  دوشن و  شوماخ  هک  يدوب  يرون 

راب تفه  وگب و  هللادـمحلا »  » راـب تفه  وگب و  هللا » ّـالا  هلا  ـال   » راـب تفه  و  ربکا » هللا  ربکا ، هللا  : » وگب راـب  تفه  ورب و  هار  یمک  سپس 
: وگب و  ادخ »]! يوس  هب  ای  ! ] ادخ بناج  زا  هدنناوخارف  يا  کیّبل ! : » وگب راب  تفه  وگب و  هللا » ناحبس  »

رب دـنک  یم  تباجا  ار  وت  متـساوخ  رظن و  ممـشچ و  شوگ و  بلق و  نونکا  درکن ، تباجا  ار  وت  تا  یهاوخدایرف  ماـگنه  مندـب  رگا  »
یهلا فیلکت  ي   ] هدننک ادا  هدش و  هداهن  هعیدو  هب  راد  تناما  هاگآ و  يامنهار  هدیزگرب و  هداون  هداتسرف و  ّیبن  نیشناج  ربارب  میلـست 
يوس هب  وت ] ریغ  زا   ] ما هدـیرب  نآ ] اب  هک  ندـمآ   ] مدـمآ وت  دزن  هب  .هتفرگ  رارق  رهق  دروم  هدیدمتـس  و  یهلا ] ماغیپ  ي   ] هدـنناسر و  و ]

تسا و میلـست  وت  يارب  مبلق  سپ  تسا ]  ] وت زا  سپ  نیـشناج  هک ] نیدـباعلا ، نیز  ماما  ت ،  ] دـنزرف تردـپ و  اـین و  يوس  هب  (1) و  وت
ار امـش  دنارب و  مکح  نامدرم ] نایم   ] شنید ماکحا ]  ] هب دنوادخ  هکنآ  ات  تسا  هدامآ  وت  يارب  ما  يرای  رادرب و  نامرف  وت  يارب  مرظن 

هارمه سپ  دور  یم  تمحر  دیما  امش  هطـساو  هب  دیتسه و  وا ]  ] تّجح امـش  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  دنوادخ  دزیگنارب و  تعجر ] رد  ]
.د.تسین امش  نمشد  اب  تسامش و  هارمه  امش ،
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یم یکّتم  دـنک و  یم  هّجوت  هطقن  کـی  هب  طـقف  درب و  یم  لد  سک  همه  زا  ناـسنا  نآ  یپ  رد  هک  تسا  یبـلق  یتلاـح  عاـطقنا ،» - » 1
.دوش
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« ٍهَّیشَِمب ُهنِم  ُبِذُکا  الَو  ًهَرُدق ، ِهللاُرِکنُاال  َنینِمؤُملا ، َنِم  مُِکب  ّینإ 

: لق کهجوب و  ههجو  لبقتسا  کیَِفتَک و  نیب  هَلبِقلا  لعجا  و  ربقلا ، لبقتست  یّتح  َكاطُخ  رِّصق  شما و  َّمث 

یلَع ِنِمیَهُملا  َو  َلَبقَتـسا ، اَِمل  ِحـِتافلا  َو  َقَبَـس ، اِمل  ِِمتاخلا  ِهِرمأ ، ِِمئازَع  ِِهلُـسُر َو  یلَع  ِهللا  ِنیمأ  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُمـالَّسلا  َو  ِهللا ، َنِم  ُمـالَّسلا  »
َو َكِدابِع ، ِدِّیَـس  َو  َِکلُـسُر ، ِمَتاخ  َو  َِکقاثیم ، ِبِحاص  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  ُُهتاـکََرب ، ِهللا َو  ُهَمحَر  َکـیَلَع َو  ُمـالَّسلاَو  ِهِّلُک ، َکـِلذ 
َو َكِدـبَع ، َنینِمؤُملا  ِریمأ  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  ُنیقَیلا ، ُهاتأ  یّتَح  َكَّوُدَـع  َدَـهاج  َو  ََکباتِک ، الَت  امک  َِکتَّیَرب  ِریَخ  َو  َكِدِالب ، یف  َِکنیمأ 

ِنیِّدـلا َناّیَد  َو  َکـَِتلاسِِرب ، َتثََعب  نَم  یلَع  َلیلَّدـلاَو  َکـِقلَخ ، نِم  َتئِـش  نَِمل  ًاـیِداه  ُهَتلَعَج  َو  َکِـملِِعب ، ُهَتبَجَتنا  يِذَّلا  َکـِلوُسَر  یخأ 
ُُهتاکََرب ِهللا َو  ُهَمحَر  ِهیَلَع َو  ُمالَّسلاَو  ِهِّلُک ، َِکلذ  یلَع  َنِمیَهُملا  َو  َکِقلَخ ، نیب  َِکئاضَق  َلصَف  َِکلدَِعب َو 
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« .مناد یمن  غورد  ار  وا  بناج  زا  یتساوخ  چیه  منک و  یمن  راکنا  ار  یتردق  دنوادخ  يارب  متسه ، امش  هب  ناگدروآ  نامیا  زا  نم 

وا فیرـش [  ] يور هب  ار  تیور  هد و  رارق  تفتک  ود  نایم  ار  هلبق  يریگرارق و  ربق  ربارب  ات  رادرب  هاـتوک  ار  تیاـهماگ  ورب و  هار  سپس 
ماکحا شناگداتـسرف و  رب  ادـخ  نیما  هک ]  ] مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دّـمحم  رب  مالـس  تسادـخ و  بناـج  زا  مالـس  : » وگب نک و 

دندمآ و شیپ  زا  هک  نانیـشناج ] زا   ] هچنآ هدنیاشگ  دـندوب و  هدـمآ  رت  شیپ  هک  یناربمایپ ]  ] نآ شخب  نایاپ  تسا ؛] هدوب   ] شتعیرش
.داب وت ] رب   ] وا تاکرب  ادخ و  تمحر  وت و  رب  مالس  .اهنیا و  همه  رب  یگریچ  بحاص 

تیاهرهـش رد  وت  راد  تناما  تناگدنب و  ياقآ  ناگداتـسرف و  شخب  نایاپ  رب ]  ] تسرف و دورد  دوخ ، دهع  بحاص  دّمحم ، رب  ایادخ !
.دیسر ارف  شگرم  ات  درک  زیتس  وت  نمشد  اب  دومن و  توالت  ار  وت  باتک  هک  هنوگ  نامه  تسرف ؛ دورد  تناگدیرفآ  نیرتهب  و 

ره رگ - تیاده  ار  وا  .یتخاس  شا  هدیزگرب  تملع  هب  هک  ییوا  تا ؛ هداتـسرف  ردارب  وت و  هدـنب  تسرف ؛ دورد  نانمؤمریما  رب  ایادـخ !
مکاح ار  وا  يداد و  رارق  .يدومن  شثوعبم  دوخ  تلاـسر  هب  هکنآ  يوس  هب  اـمنهار ، يداد و  رارق  یتساوخ - هک  تناگدـیرفآ  زا  هک 

يداد و رارق  شلطاب ] قح و  نایم   ] يزاسادج هیام  تناگدیرفآ ، نایم  تتواضق  رد ]  ] .دنک یم  تموکح  وت  لدع  اب  هک  یتخاس  نید 
.وا رب  شیاه  تکرب  ادخ و  تمحر  مالس و  يدرک و  شطّلسم  اهنیا  همه  رب 
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ًاراصنأ َو ًهَعیـش َو  َُهل  انلَعجا  َّمُهّللا  ِِهئاّبِحأ ، ِِهئایلوأ َو  یف  اـنُبتکاَو  َكَّوُدَـع ، ِِهب  کـِلهأ  َو  َكَدـعَو ، ِِهب  زِجنأ  َو  َکـِتاِملَک ، ِِهب  مِمتأ  َّمُهّللا 
َو َکِّیبَن ، ِتِنب  َهَمِطاف  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  َنیَملاعلا ، َّبَر  اـی  ِهیَلَع  َتفَلخَتـسا  َو  ِِهب ، َتلَّکَو  اـم  َو  َکـِلوُسَر ، ِهَعاـط  َکـِتَعاط َو  یلَع  ًاـناوعَأ 

يوقَیال ًهالَـص  َنیعَمجأ ، ِهَّنَجلا  ِلهأ  ِءاِسن  ِهَدِّیَـس  ِهَّیکَّزلا ، ِهَقیّدِّصلا  ِهَرَّهَطُملا ، ِهَرِهاّطلا  ِنیَـسُحلا ، ِنَسَحلا َو  ِنیَطبِّسلا  ُِّما  َو  َکِّیلَو ، ِهَجوَز 
نَِمل ًایِداه  ُهَتلَعَج  َو  َکِملِِعب ، ُهَتبَجَتنا  يِذَّلا  َکـِلوُسَر ، یخأ  ِنبا  َو  َكِدـبَع ، ٍّیلَع  ِنب  ِنَسَحلا  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهّللا  َكُریغ ، اـِهئاصحإ  یلَع 
َِکلذ یلَع  َنِمیَهُملا  َو  َکِقلَخ ، نَیب  َِکئاضَق  َلصَف  َو  َِکلدَِعب ، ِنیّدلا  َناّیَد  َو  َِکتالاسِِرب ، َتثََعب  نَم  یلَع  َلیلَّدلاَو  َکِقلَخ ، نِم  َتئِش 

.ُُهتاکََرب ِهللا َو  ُهَمحَر  ِهیَلَع َو  ُمالَّسلاَو  ِهِّلُک ،
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ار لططاب  ندرک  راوخ  قح و  يالتعا  نید و  يرای  هراـبرد  تیاـه  هدـعو   ) (1) .ناسرب مامتا  هب  ار  دوخ  تاملک  وا  هطـساو  هب  ایادـخ !
تبث شناتسود  ءایلوا و  هرمز  رد  ار  ام  نک و  كاله  وا  تکرب ]  ] هب ار  تنمشد  نک و  افو  تا  هدعو  هب  وا  هطـساو  هب  و  شخب ) ققحت 

رب زاس ] نامعیطم   ] هد و رارق  تلوسر  يرب  نامرف  دوخ و  يرب  نامرف  رب  ناتـسد  مه  نارگ و  يرای  ناوریپ  وا  يارب  زا  ار  ام  ایادـخ  امن !
! نایناهج راگدرورپ  يا  .يداد  شتفالخ  نآ  رب  يدومن و  لیکو  نآ  هب  ار  مالسلا ) هیلع  نینمؤملاریما   ) وا هچنآ 

كاپ هک ] ییوا  [ ؛ تسرف دورد  مالسلا -) امهیلع  نیـسح  نسح و   ) هداون ود  ردام  ّتیلو و  رـسمه  تربمایپ و  رتخد  همطاف - رب  ایادخ !
نآ رب  هطاحا  هب  رداق  وت  زج  سکچیه  هک  يدورد  تشهب ،! لها  ناوناب  همه  يوناـب  تسا ؛]  ] داـهن كاـپ  رادرک و  تسار  هزیکاـپ و  و 

.دشابن

هدـیزگرب و شا ] یگدـنب  هب   ] تملع هطـساو  هب  هک  ییوا  تربماـیپ ؛ ردارب  رـسپ  تا و  هدـنب  یلع ، نب  نسح  رب  تـسرف  دورد  ایادـخ !
يدومن و شثوعبم  تیاهتلاسر  هب  هکنآ  يوس  هب  یتخاس ،] شی  ] اـمنهار يداد و  شرارق  یتساوخ - هک  تقلخ  زا  سکره  رگتیادـه -

شا [ لطاب ّقح و   ] يزاسادـج هیام  تناگدـیرفآ  نایم  تتواضق  رد ]  ] .دـنک یم  تموکح  وت  لدـع  اب  هک  يداد ] شرارق   ] نید مکاـح 
.د.داب وا  رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  مالس و  یتخاس و  شطّلسم  اهنیا  همه  رب  يداد و  رارق 

165 ص :

هرابرد ار  دوخ  ياـه  هدـعو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـمیالوم  تکرب  هب  ادـنوادخ ! : » هک دـشاب  اـنعم  نادـب  ناوت  یم  اـعد  نیا  - 1
!« امرف رهاظ  ترـضح  نآ  تکرب  هب  ار  مالـسلا - هیلع  رـصع  ماما  وا - دـنزرف  شخب و  ققحت  لطاب ، فیعـضت  ریقحت و  قح و  يـالتعا 

، تایاور نآرق و  ساسارب  هک  دوش  یم  ناـمز  نآ  رد  ناـشیا  ياـهراک  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تعجر  هب  طوبرم  رگید  لاـمتحا 
.دنوش یم  انعم  لکش  نیمه  هب  زین  دعب  ياه  هلمج  .تسا  ینیقی  یعطق و 
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، َکـِقلَخ نِم  َتئِـش  نَِمل  ًاـیِداه  ُهَتلَعَج  َو  َکِـملِِعب ، ُهَتبَجَتنا  يِذَّلا  َکـِلوُسَر ، یخأ  ِنبا  َو  َكِدـبَع ، ٍّیلَع  ِنب  ِنیَـسُحلا  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهّللا 
ِهیَلَع ُمالَّسلاَو  ِهِّلُک ، َِکلذ  یلَع  َنِمیَهُملا  َو  َکِقلَخ ، نَیب  َِکئاضَق  َلصَف  َو  َِکلدَِعب ، ِنیِّدلا  َناّیَد  َو  َِکتالاسِِرب ، َتثََعب  نَم  یلَع  َلیلَّدلاَو 

« .ُُهتاکََرب ِهللا َو  ُهَمحَر  َو 

: لوقت مالسلا و  امهیلع  نیسحلا  نسحلا و  یلع  تیّلص  امک  مهّلک  هَّمئألا  یلَع  یّلَُصت  و 

اّنَع مِهِزجا  َّمُهّللا  َنیعَمجأ ، ِسنِإلا  ِّنِجلا َو  َنِم  مُهَّوُدَـع  َكَّوُدَـع َو  مِِهب  ِکلهَأ  َو  َكَدـعَو ، مِِهب  زِجنأ  َو  َکـِتاِملَک ، مِِهب  مِمتأ  َّمُهّللا  »
ُِعبَّتَی نَّمِم  انلَعجا  َّمُهّللا  َِکلوُسَر ، ِهَعاط  َِکتَعاط َو  یلَع  ًاناوعأ ، ًاراـصنأ َو  ًهَعیـش َو  مَُهل  اـنلَعجا  َّمُهّللا  ِهِموَق ، نَع  ًاریِذـَن  َتیَزَج  اـم  َریَخ 

.ِهَرِخآلا اینُّدلا َو  ِیف  مُهَدِهاشَم  اندِهشأ  َو  مُهَتاَمَم ، انتِمأ  َو  مُهایحَم ، اِنیحَأ  َو  مُهَعَم ، َلِزنُا  يذَّلا  َروُّنلا 
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يدیزگرب و شا ] یگدـنب  هب   ] تملع هطـساو  هب  هک  ییوا  .تلوسر  ردارب  رـسپ  تا و  هدـنب  یلع ، نب  نیـسح  رب  تسرف  مالـس  ایادـخ !
يدومن شثوعبم  تیاهتلاسر  هب  هکنآ  يوس  هب  یتخاس ،] شی  ] اـمنهر يداد و  شرارق  یتساوخ - هک  تقلخ  زا  سکره  رگ - تیادـه 

شا [ لطاب ّقح و   ] يزاسادج هیام  تناگدیرفآ  نایم  تتواضق  رد ]  ] .دـنک یم  تموکح  وت  لدـع  اب  هک  يداد ] شرارق   ] نید مکاح  و 
« .داب وا  رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  مالس و  یتخاس و  شطّلسم  اهنیا  همه  رب  يداد و  رارق 

: ییوگ یم  سپس ]  ] (1) و يداتسرف دورد  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  رب  هک  هنوگ  نامه  یتسرف  یم  دورد  هّمئا  همه  رب  و 

تسد هب  نک و  افو  تا  هدعو  هب  اهنآ  هطساو  هب  و  امن ) ققحم   ) ناسرب مامتا  هب  ار  دوخ  ياه ) هدعو   ) تاملک اهنآ  هطـساو  هب  ایادخ ! »
نیرتهب هدب ؛ ریخ ] [ي  ازج اهنآ  هب  ام  بناج  زا  ایادـخ ! .سنا  نج و  زا  ار ] نانمـشد   ] همه زاس ؛ كاله  ار  ناشنمـشد  تنمـشد و  اهنآ 

تعاط رب  ناتـسد  مه  نارگ و  يرای  ناوریپ و  ناـشیا  يارب  ار  اـم  ایادـخ ! .يا  هداد  شتّما  بناـج  زا  يا  هدـنهد  میب  هب  هک  ار  یـشاداپ 
! هد رارق  تلوسر  تعاطا  دوخ و 

گرم هب  رادب و  هدنز  نانآ  یگدـنز  هب  ار  ام  دـننک و  یم  ّتیعبت  هدـش  لزان  نانآ  اب  هک  يرون  زا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  ایادـخ !
.م.نایامنب ام  هب  ار  ترخآ  رد ] اهنآ  رضحم   ] ایند و رد  اهنآ  رباقم )  ) دهاشم ناریمب و  نانآ 
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ترـضح رب  دورد  رد  هـک  درک  هدافتـسا  يا  هغیـص  ناـمه  زا  دـیاب  مالـسلا  مـهیلع  هّـمئا  کـت  کـت  رب  تاولــص  نداتــسرف  يارب  - 1
مهیلع هّمئا  کـت  کـت  ماـن  ...یلع  ِّلـص  َّمُهّللا  تراـبع  زا  سپ  هک  بیترت  نیا  هب  .میدومن  هدافتـسا  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس 

ماما زا  سپ  .میناوخ  یم  هتاـکرب » هللا و  همحر   » اـت یلع » ِّلـص  َّمُهّللا   » زا ار  تاولـص  نیا  ماـما ، ره  ماـن  اـب  میهد و  یم  رارق  ار  مالـسلا 
نب یـسوم  دّمحم ، نبرفعج  یلع ، نبدّمحم  نیـسحلا ، نب  ّیلع  : » مینک یم  رکذ  ار  كرابم  ءامـسا  نیا  بیترت  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

.مالسلا مهیلع  نسحلا » نب  هّجحلا  یلع ، نب  نسح  دّمحم ، نب  ّیلع  یلع ، نب  دّمحم  یسوم ، نب  ّیلع  رفعج ،

تشهب هشوگ  www.Ghaemiyeh.comشش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 173 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10717/AKS BARNAMEH/#content_note_166_1
http://www.ghaemiyeh.com


«. َِکلوُسَِرب َِکب َو  ینامیإ  ِهَقیقَح  یلَع  ًهَبغَر  ِهیف  ینَتیَطعأ  َو  ِِهب ، ینَتفَّرَش  َو  ِِهب ، ینَتمَرکأ  ٌماقَم  اذه  َّنإ  َّمُهّللا 

: لوقت ًالیلق و  اوندت  ّمث 

َو ََکل ، ُتارِهاّطلا  ُتاِحئاّرلا  ُحورَت  امَّلُک  َنیلَسرُملا ، ِِهئایبنأ  َو  َنیبَّرَقُملا ، ِِهتَِکئالَم  ُمالَس  هللا َو  ُمالَس  َو  ِهللا ، ِلوُسَر  َنبا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  »
َو ِهَیلإ ، َتوَعَد  امیف  َتقَدَص  ٌقیّدِص ، ٌقِداص  َکَّنَأ  ُدَهـشأ  مِِهتَنِـسلأ ، َِکلـضَِفب َو  ََکل  َنیقِطاّنلا  مِِهبُولُِقب ، ََکل  َنینِمؤُملا  ُمالَـس  َکیَلَع 
اینُّدـلا َو ِیف  مُهَدِـهاشَم  مُهَتَداهَـش َو  ََّیلإ  بِّبَح  َو  َکـِئایلوأ ، یف  ینلِخدأ  َّمُهّللا  ِضرـألا ، یف  ِهللا  ُراـث  َکَّنَأ  َو  ِِهب ، َتیَتأ  اـمیف  َتقَدَـص 

«. ٌریدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنإ  ِهَرِخآلا ،

: لوقَت َو 

َکیَلَع ُمالَّسلا  يدُهلا ، َمامإ  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللاِدبَع ، ابَأ  ای  َکیَلَع  ُهللا  یّلَـص  ِهللاِدبَع ، ابأ  ای  ُهللا  َکَمِحَر  ِهللاِدبَع ، ابأ  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  »
َنبا ِهللا َو  َراث  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهتَّجُح ، َنبا  ِهللا َو  َهَّجُح  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  اینُّدـلا ، ِلـهأ  یلَع  ِهللا  َهَّجُح  اـی  َکـیَلَع  ُمـالَّسلا  یقُّتلا ، َمَلَع  اـی 

ِراّنلا ِیف  َکَِلتاق  َّنأ  َو  ًامُولظَم ، َتِلُتق  َکَّنأ  ُدَهشأ  ِهِرتِو ، َنبا  ِهللا َو  َرتِو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهِراث ،
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ساـسارب يدیـشخب ، یقوـش  نم  هب  نآ  رد  يدیـشخب و  تفارـش  نآ  هب  یتـشاد و  گرزب  نآ  هب  ارم  هک  تسا  یهاـگیاج  نیا  ایادـخ !
« .تلوسر هب  وت و  هب  منامیا  تقیقح 

مالـس ادخ و  مالـس  و  مّلـس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  وت  رب  مالـس  : » ییوگ یم  يوش و  یم  کیدزن  یمک  سپس 
، وت هب  ناگدنروآ  نامیا  مالس  .دزو و  یم  وت  رب  كاپ  ياه  میمش  هک  هاگ  نآ  ات  داب ؛] وت  رب   ] شا هداتـسرف  ءایبنا  شبّرقم و  ناگتـشرف 

يوگتـسار ییوت  هک  مهد  یم  تداهـش  .دـنیوگ  یم  نخـس  تتلیـضف  زا  تیارب  هکناـنآ ] [ ؛ داـب وت  رب  ناـشیاهنابز ، ناـشیاه و  بلق  هب 
[ مهد یم  تداهـش   ] يدروآ و هک ] نید  زا   ] هچنآ رد  یتفگ  تسار  يدـناوخارف و  شیوس  هب  هچنآ  رد  یتـفگ  تسار  رادرک ! تسار 

.نیمز رد  ادخ  نوخ  ییوت  هک 

زیچ ره  رب  وت  هک  زاس  نم  بوبحم  ار  ایند  رد  اـهنآ  رباـقم  ترخآ و  رد  اـهنآ  رادـید  اـمن و  لـخاد  دوخ  ياـیلوا  هرمز  رد  ارم  ایادـخ !
« .ییاناوت

وت رب  مالس  هللادبعابا ! يا  دتـسرف  دورد  وت  رب  دنوادخ  هللادبعابا ! يا  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  هللادبعابا ! يا  وت  رب  مالـس  : » ییوگ یم  و 
رـسپ ادـخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالـس  ایند ! لها  رب  ادـخ  تّجح  يا  وت  رب  مالـس  ییاسراپ ! هناـشن  يا  وت  رب  مالـس  تیادـه ! ياوشیپ  يا 

.وا هدناتسن  ناوات  هتشک  رسپ  يا  ادخ و  هدناتسان  صاقن  هتشک  يا  وت  رب  مالس   (1)! شنوخ رسپ  ادخ و  نوخ  يا  وت  رب  مالس  شتّجح !
.د.تسا شتآ  رد  وت  لتاق  هک  مهد ] یم  تداهش   ] يدش و هتشک  مولظم  وت  هک  مهد  یم  تداهش 
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مه هراث » نبا   » ریبعت هتبلا  .دوش  یم  هئارا  مد  ّیلوزا  هک  ییانعم  نامه  تسادـخ ؛ شکلام  بحاص و  هک  ینوخ  ینعی  هللاراث »  » ریبعت - 1
هملک هفاضا  بیترت  نیا  هب  .تسادـخ  دوخ  مه  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمرییما  هتخیر  قحاـن  هب  نوخ  ّیلو  کـلام و  هکنیا  رب  دراد  تلـالد 

هک دوش  هجوت  دـیاب  ادـخ » نوخ   » هب نآ  همجرت  رد  اذـل  تسنآ و  رایتخا  بحاص  کلام و  هب  زیچ  کی  هفاضا  لـیبق  زا  هللا »  » هب راـث » »
.ددرگن تشادرب  نآ  زا  یتسردان  يانعم 

تشهب هشوگ  www.Ghaemiyeh.comشش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 175 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10717/AKS BARNAMEH/#content_note_168_1
http://www.ghaemiyeh.com


مُکَّنأ ُدَهـشأ  ُنیقَیلا ، َكاتأ  یّتَح  ُهَتدَـبَع  َکَّنَأ  َو  ٍِمئال ، ُهَمَول  ِهللا  ِیف  َكذُـخأَت  َمل  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهللا  ِلـیبَس  یف  َتدَـهاج  َکَّنأ  ُدَهـشأ  َو 
مُکَحاورَأ َو َّنأ  ُدَهشأ  َو  َیَِقب ، امیف  ٌِحتاف  َو  یضَم ، امیف  ٌِقباس  مَُکل  َِکلذ  َّنأ  ُدَهـشأ  ِهِقلَخ ، یلَع  ُهَّجُحلاَو  يدُهلا ، ُباب  َو  يوقَّتلا ، ُهَِملَک 

مُکُدِهُشا َو  ًادیهَش ، ِِهب  یفَک  یلاعت َو  َكَرابَت َو  َهللا  ُدِهشُاَف  ِِهتَمحَر ، نِم  ِهللا َو  َنِم  ٍضَعب  نِم  اهُضَعب  تَرُهَط  َتباط َو  ٌهَبِّیَط ، ٌهَنیِط  مُکَتَنیِط 
َِکلذ َمِّمَُتی  نَأ  َمیحَّرلا  َّرابلا  َهللا  ُلأسَأَف  َياوثَم ، یبَلَقنَم َو  یلَمَع َو  ِهَِمتاخ  ینید َو  ِِعئارَش  َو  یسفَن ، ِتاذ  یف  ٌِعبات  مَُکل  ٌنِمُؤم َو  مُِکب  ّینأ 

تَدَـحَج ٌهَُّما  َو  مُکتََفلاـخ ، ٌهَُّما  تَنُِعل  ُمترَبَـصَف ، مُکَیلإ  َءیـُسا  ُمتبِـصُغ َو  َو  ُمتِلُتق ، ُمترَبَـص َو  َو  ُمتحَـصَن ، ُمتغََّلب َو  دَـق  مُکَّنأ  ُدَهـشأ  یل ،
َسِئب َو  ُدوُروَملا ، ُدرِولا  َسِئب  َو  مُهاوثَم ، َراّنلا  َلَعَج  يذَّلا  ِهللاُدـمَحلَا  دَهـشَتُست ، َمل  تَدِهَـش َو  ٌهَُّما  َو  مُکیَلَع ، تَرَهاـظَت  ٌهَُّما  َو  مُکَتَیـالَو ،

«. ُدُوفرَملا ُدفِّرلا 

: لوقت َو 

ِهللاِدبَع ابأ  ای  َکیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللاِدبَع ، ابأ  ای  َکیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللاِدبَع ، ابأ  ای  َکیَلَع  ُهللا  یَّلَص  »
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دشن و تعنام  يرگ  شنزرس  چیه  شنزرس  ادخ  هار  رد  .يدرک  راکیپ  شا  هتـسیاش  داهج  هب  ادخ  هار  رد  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  و 
.دیسر ارف  تگرم  هکنآ  ات  يدرک  یگدنب  ار  وا  وت  هک  مهد  یم  تداهش 

امش يارب  تاماقم  نیا  هک  مهد  یم  تداهش  .شناگدیرفآ  رب  ادخ ]  ] تّجح تیاده و  رد  اوقت و  هملک  دییامش  هک  مهد  یم  تداهش 
؛ تسا كاـپ  تنیط  امـش ، ياـه  تنیط  امـش و  حاورا  هک  مهد  یم  تداهـش  دراد و  همادا  مه  هدـنیآ  رد  هتـشاد و  هقباـس  هتـشذگ  رد 

تداهـش هب  ار  یلاعت  كرابت و  يادخ  سپ  .شتمحر  شبات ]  ] زا ادـخ و  يوس  زا  تسا ؛ رگید  یخرب  زا  یخرب  هدـش ، كاپ  هزیکاپ و 
مدوجو قمع  زا  منمؤم و  امـش  هب  نم  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  امـش  دـنک و  یم  تیافک  نارگید ] تداهـش  زا   ] وا تداهـش  مریگ و  یم 

زا سپ ، دوب .] مهاوخ  دـنب  ياپ  نامیا  نیا  هب   ] مهاگمارآ هاـگ و  تشگزاـب  رد  ملمع و  ناـیاپ  منید و  ماـکحا  رد  متـسه و  امـش  عباـت 
.دراد هگن  لماک  رمع ، رخآ  ات  میارب  ار  نامیا ]  ] نیا هک  مهاوخ  یم  نابرهم  رادرک  کین  دنوادخ 

[ ادخ هار  رد   ] دیدرک و ییابیکش  دیدومن و  یهاوخریخ  ادخ ] لوسر  تّما  يارب   ] دیدناسر و ار ] ادخ  مایپ   ] امش هک  مهد  یم  یهاوگ 
تفلاخم امـش  اب  هک  یتّما  رب  تنعل  .دیدیزرو  ییابیکـش  سپ  دش ، يراتفردب  امـش  اب  دش و  بصغ  امـش  زا  ناتّقح ]  ] دـیدش و هتـشک 

دیهـش یلو  دـندوب  دـهاش  هک  یتّما  دـندرک و  یکی  هب  تسد  امـش  هیلع  هک  یتّما  دـیدومن و  راـکنا  ار  ناـتتیالو  هک  یتّما  دـندیزرو و 
یم نآ  يوس  هب  ادـخ  هک  تسا   ] يدورو هاـگیاج  دـب  هچ  داد و  رارق  ناـنآ  هاـگلزنم  ار  مّنهج ]  ] شتآ هک  ساپـس  ار  يادـخ  .دـندشن 

[!« دنک یم  ناشبیصن  ادخ  هک  تسا   ] ییاطع دب  هچ  و  ناشدنار !]

! هللادبعابا يا  دتسرف  دورد  وت  رب  ادخ  هللادبعابا ، يا  دتسرف  دورد  وت  رب  ادخ  هللادبعابا ، يا  دتسرف  دورد  وت  رب  ادخ  : » ییوگ یم  و 
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َرَمأ نَم  َو  َِکلتَق ، یلَع  َعَیاـش  نَم  ُهللا  َنََعل  َو  َکـیلِذاخ ، ُهللا  َنََعل  َو  َکـیِبلاس ، ُهللا  َنََعل  َو  َکـیِلتاق ، ُهللا  َنََعل  َِکنَدـَب ، َکِـحوُر َو  یلَع  َو 
َُهلوُسَر و َهللا َو  یَّلوَتأ  َو  مِِهتَیالِو ، نِم  ِهللا  َیلإ  ُءَربأ  اَنأ  ِهَیلِإ ، َمَّلَس  وأ  ِِهب  َیِـضَرَف  َِکلَذ  ُهَغََلب  نَم  ُهللا  َنََعل  َو  َکِمَد ، یف  َكَراش  َو  َِکلتَِقب ،
، َکَلُسُر اُوبَّذَک  َنیذَّلا  ِنَعلا  َّمُهّللا  ِّیّمُألا ، ِّیبَّنلا  ِناِسل  یلَع  َنُونوُعلَم  َکَمَد  اوُکَفَـس  َکَمَرَح َو  اوُکَهَتنا  َنیذَّلا  َّنأ  ُدَهـشأ  َو  ِِهلوُسَر ، َلآ 

َهَلَتَق نَعلا  َّمُهّللا  َمیلَألا ، َباذَـعلا  ُمِهیَلَع  فِعاـض  َو  َنینِمؤُملاِریمأ ، َهَلَتَق  نَعلا  َّمُهّللا  مِهیَلَع ، َُکتاوَلَـص  َکِّیبَن  ِتَیب  ِلـهأ  َءاـمِد  اوُکَفَـس  َو 
ًانَعل مُهنَعلا  َو  ََکباذَـع ، مِهیَلَع  فِعاض  َو  َکَسَأب ، مُهقِذَأ  َو  َكِران ، َّرَح  مِِهلـصأ  َو  ٍّیلَع ، ِنب  ِنیَـسُحلا  ِراصنأ  َهَلَتَق  َو  ٍّیلَع ، ِنب  ِنیَـسُحلا 

َءادعأ نَعلاَو  ًارُکن ، ًاباذَع  مُهبِّذَـع  َو  َنوُرُعـشَیال ، ُثیَح  نِم  مُهذُـخ  َو  َنُوبِـسَتحَیال ، ُثیَح  نِم  مِِهتأ  َو  َکَتَمِقَن ، مِِهب  ِللحَا  َّمُهّللا  ًالیبَو ،
«. ٌریدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنإ  َهَنِعارَفلا ، َتوُغاّطلا َو  َتبِجلا َو  ِنَعلا  َّمُهّللا  ًالیبَو ، ًانَعل  َکِّیبَن  ِلآ  َءادعأ  َکِّیبَن َو 
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ادخ ار و  تناگتـشذگاو  دنک  تنعل  ادخ  ار و  تنارگ  تراغ  دنک  تنعل  ادخ  ار و  تنالتاق  دنک  تنعل  ادـخ  .وت  ندـب  وت و  حور  رب  و 
دندش و کیرش  وت  نوخ  نتخیر ]  ] رد دنداد و  نامرف  وت  نتشک  هب  هکنانآ  دنداد و  يرای  ار ] تنانمشد   ] وت لتق  رب  هکنانآ  دنک  تنعل 

.دیدرگ میلست  نآ  هب  ای  داد  تیاضر  نآ  هب  دیسر و  وا  هب  وت ] لتق  ربخ   ] نیا هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ 

تداهـش مریذپ و  یم  ار  شلوسر  نادناخ  شلوسر و  ادخ و  تیالو  میوج و  یم  تئارب  مرب و ] یم  هانپ   ] ادـخ هب  نانآ  تیالو  زا  نم 
هک ار  یناسک  نک  تنعل  ایادخ  .دنا  هدش  تنعل  یّما ، ربمایپ  نابز  هب  دنتخیر ؛ ار  تنوخ  دنتسکش و  ار  وت  تمرح  هک  یناسک  مهد  یم 

نینمؤملاریما نالتاق  ایادخ  .دـنتخیر  ار  داب - اهنآ  رب  وت  ياهدورد  هک  تربمایپ - تیب  لها  نوخ  دـندرک و  بیذـکت  ار  تناگداتـسرف 
نارای ناگدنشک  ار و  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نالتاق  ایادخ ! امرف ! هدوزفا  ار  كاندرد  باذع  اهنآ  رب  نک و  تنعل  ار  مالسلا  هیلع 

رب ار  تباذـع  ناشچب و  نانآ  هب  ار  تنداد ]  ] یتخـس ناسر و  تشتآ  یغاد  هب  ار  نانآ  نک و  تنعل  ار  مالـسلا  مهیلع  یلع  نب  نیـسح 
زا ارد  نانآ ] اب  باقع  رد  زا   ] راد و اور  نانآ  رب  ار  دوخ  باذع ] و   ] الب ایادخ  .دیدش  یتنعل  نک ؛ تنعل  ار  نانآ  نک و  فعاضم  نانآ 

دیدش و یباذع  امرف ؛ ناشباذع  دنوش و  یمن  هّجوتم  هک  ییاج  زا  ریگب  دوخ ] رهق  شتآ  هب   ] ار نانآ  دننک و  یمن  ار  شرکف  هک  ییاج 
نک تنعل  ار  اه  نوعرف  توغاط و  تبج و  ایادخ  تخـس ! یتنعل  هب  نک  تنعل  ار  تربمایپ  نادناخ  نانمـشد ]  ] ار و تربمایپ  نانمـشد 

!« ییاناوت زیچ  ره  هب  وت  هک 
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: لوقت و 

یخارُص َو  یبیَحن ، یفَسأ َو  َناک  َکیَلَع  َو  یتَربَع ، تَضاف  ََکل  َو  یتَّقُش ، ِدُعب  َعَم  یتَلحِر  َتناک  َکَیلإ  ِهللاِدبَعابَأ ، ای  یُِّما  َتنأ َو  یبِأب  »
ای یُّما ، َتنَأ َو  یبَِأب  يرهَظ ، ُترَقوَأ  دَق  ًاِدفاو  ًاِرئاز  َُکتیَتأ  یمرُج ، ِمیظَع  نِم  ُِرتَتسَأ  َِکب  َو  یئیجَم ، َناک  َکَیلإ  َو  یقیهَش ، یتَرفَز َو  َو 

يرذُـع امَف  ُراِحبلا ، ُلابِجلاَو َو  َنوُضَرَألاَو ، ُتاوامَّسلا  َکتََکبدَـق  َو  َکَیِکبأ ، نَأ  یل  ٌّقَح  َو  ِِهتَرَیِخ ، َنبا  ِهللا َو  َهَرَیِخ  ای  َکـُتیََکب  يدِّیَس 
ًاعَزَج يرَّثلا  َیلإ  یهَتنُملا  ِهَردِـس  َنوُد  نَم  َكاَکب  َو  مِهیَلَع ، ِهللا  ُتاوَلَـص  ُهَِّمئألا  َکتََکب  َو  ّیبَر ، ُبیبَح  َكاـَکب  دَـق  َو  َکِـکبأ ، َمل  نإ 

«. َکیَلَع

: لق َربَقلا و  ِملَتسا  َّمث 

ِهللاُدـبَع َو َکَّنأ  ُدَهـشأ  ِِهتَّجُح ، َنبا  ِهللا َو  َهَّجُح  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا ، ِلوُسَر  َنبا  ای  ٍّیلَع  َنب  َنیَـسُح  اـی  ِهللاِدـبعابأ ، اـی  َکـیَلَع  ُمـالَّسلا  »
ٍّقَح نِم  لِمَت  َمل  َو  ًيدُه ، یلَع  ًیمَع  ِرثُؤت  َمل  ٍنیقَی ، یلَع  َتیَضَمَف  ًاقیّدِص ، َتِلُتق  َو  ًاقِداص ، َتُلق  َو  ًانیمأ ، َتیَّدَأ  ًاحِـصان َو  َتغََّلب  ُُهنیِمأ ،

ِهِّقَِحب َتُمق  َو  ِِهب ، َتِرُما  ام  َتغََّلب  َکِّبَر ، نِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  َتنُک  َکّشنأ  ُدَهشأ  َو  ُهَدحَو ، َهللا  ّالإ  َّبُِحت  َمل  َو  ٍلِطاب ، یلإ 
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يراج مکـشا  وت  يارب  دش و  وت  يوس  هب  نم  چوک  وت ،] زا   ] مهار يرود  دوجو  اب  هللادبعابا ! يا  تیادـف  مردام  ردـپ و  : » ییوگ یم  و 
هب دوب و  وت  يوس  هب  مندمآ  و  منتسیرگ ] زا  یـشان   ] قه قه  ما و  [ یگدید تبیـصم   ] دایرف متـسیرگ و  راز  مسوسفا و  دوب  وت  رب  دش و 
رد مدمآ  وت  يوس  هب  دنامن .] یقاب  نم  رد  شهایـس  رثا  دوش و  ادـج  نم  زا  ات   ] مراد یم  هدیـشوپ  مگرزب  مرج  زا  ار  دوخ  وت  تکرب ] ]

.ما هدرک  نیگنس  ناهانگ ] راب  هب   ] ار متشپ  هک  ماوت ]  ] نامهیم و  وت ]  ] رئاز هک  یلاح 

رب هک  نم  يارب  تسا  راوازـس  و  شا ! هدیزگرب  دنزرف  يا  ادخ و  هدیزگرب  يا  میرگ  یم  وت  رب  نم ! ياقآ  يا  تیادـف  هب  مردام  ردـپ و 
هک یلاح  رد  میرگن  وت  رب  رگا  تسیچ  نم  رذع  سپ  دنتسیرگ ؛ وت  رب  اهایرد  اه و  هوک  اه و  نیمز  اه و  نامسآ  هکیلاح  رد  میرگب  وت 

یبات یب  رطاخ  هب  دوب  نیمز  یهتنملا و  هردس  نایم  هک  ره  دنتسیرگ و  وت  رب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  تسیرگ و  وت  رب  مراگدرورپ  بوبحم 
« .تسیرگ وت  رب  وت  ياه ] تبیصم   ] رب

! مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  یلع ! نب  نیـسح  يا  هللادبعابا ! يا  وت  رب  مالـس  : » وگب شکب و  تسد  ربق ، هب  سپس 
رد يدناسر  ار ] یهلا  مایپ  ، ] وا راد  تناما  ییادـخ و  هدـنب  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  شتّجح ! رـسپ  يا  ادـخ و  تّجح  يا  وت  رب  مالس 
هک یلاـح  رد  یتفگ ، نخـس  و  يدوب ! راد  تناـما  هک  یلاـح  رد  يدرک ، ادا  ار  تا ] یهلا  هفیظو   ] يدوب و تّما ]  ] هاوخریخ هک  یلاـح 

تیاده رب  ار  يروک  یتفر ، ایند  زا  شلوسر ] ادخ و  هب   ] نیقی رب  سپ  .يدوب  قیّدـص  هک  یلاح  رد  يدـش ، هتـشک  يدوب و  وگ  تسار 
مهد یم  تداهـش  یتشادن و  تسود  ار  سکچیه  ییاهنت - هب  دـنوادخ - زج  يدرکن و  لیم  لطاب  يوس  هب  قح  زا  يدادـن و  حـیجرت 

يدرک ادا  ار  شّقح  يدناسر و  ار  يدش  هداد  نامرف  نآ  هب  هچنآ  يا ، هتشاد  تراگدرورپ  بناج  زا  نشور  لیلد ]  ] وت هک 

175 ص :

تشهب هشوگ  www.Ghaemiyeh.comشش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


َداهِجلا َّنأ  ُدَهـشأ  ًاریَخ ، ٍقیّدِـص  نِم  ُهللا  َكازَج  ًامیلـسَت ، َمَّلَـس  َکیَلَع َو  ُهللا  یَّلَـصَف  ٍنِهُومالَو ، ٍنِهاو  َریَغ  َکَـلبَق  َناـک  نَم  َتقَّدَـص  َو 
َتغََّلب َو دَق  َکَّنأ  ُدَهشأ  َو  َِکتَیب ، ِلهأ  َدنِع  َكَدنِع َو  ِهَُّوبُّنلا  ُثاریِم  َو  ُُهنِدعَم ، ُُهلهأ َو  َتنَأ  َو  َکَیلِإ ، َکَعَم َو  َّقَحلا  َّنَأ  َو  ٌداهِج ، َکَعَم 
، ًادوهشَم ًادَهشَتسُم َو  ًادیهَش و  ِهیَلَع  َتنُک  يذَِّلل  َتیَضَم  َو  ِهَنَسَحلا ، ِهَظِعوَملا  ِهَمکِحلِاب َو  َکِّبَر  ِلیبَس  یف  َتدَهاج  َتیَفَو َو  َو  َتحَصَن ،

َرُهَط َو  اـِهب ، َتنأ  ٌضرأ  تَرُهَط  َترُهَط َو  ٍرَّهَطَم ، ٍرِهاـط  ٍرهُط  نـِم  ٌرَّهَطُم ، ٌرِهاـط  ٌرهُط  َکَّنأ  ُدَهـشأ  ًامیلـسَت ، َمَّلَـس  َکـیَلَع َو  ُهللا  یَّلـصَف 
ِهللا َیلإ  َِکب  ُعِفـشَتسأ  ّینإ  َو  ُُهتَرَفَک ، ِهللا َو  ِقلَخ  ُرارـشأ  َکتَلَتَق  ًهَُّما  َّنأ  ُدَهـشأ  َو  ِهَیلِإ ، َتوَعَد  ِطسِقلِاب َو  َترَمأ  َکَّنأ  ُدَهـشأ  َکـُمَرَح ،

«. َياینُد یتَرِخآ َو  ِرمأ  یف  یتَبغَر ، یِجئاوَح َو  یف  ِهللا  َیلإ  َِکب  ُهَّجَوَتأ  َو  یبُونُذ ، ِعیمَج  نِم  ّیبَر  َکِّبَر َو 

: لق ربقلا و  یلع  نمیألا  َكَّدَخ  عَض  ّمث 

مِِهئامسأ یف  َكَدنِع  یمسا  َُبتکَت  نأ  اهَتنَکسَأ ، نَم  ِرُوبُقلا َو  ِهِذه  ِّقَِحب  َو  ِهیف ، نَم  ِربَقلا َو  اَذه  ِّقَِحب  َُکلَأسَأ  ّینإ  َّمُهّللا  »
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تـسس ار ] نارگید   ] ای یـشاب  تسـس  راک ] نیا  رد   ] هک نآ  نودـب  يدرک ؛ قیدـصت  ار  ایـصوا ) ایبنا و   ) دـندوب وت  زا  شیپ  هک  نانآ  و 
! ینداد مالس  .دهد  مالس  دتسرف و  دورد  وت  رب  دنوادخ  سپ  ینک ،

هب امنهر ]  ] وت و اب  قح  تسا و  وت  باکر  رد  داهج  یقیقح ]  ] داهج هک  مهد  یم  تداهـش  قیّدص ! يا  دهد  ریخ  شاداپ  ار  وت  دنوادخ 
[ ار یهلا  ماـیپ   ] وت هک  مهد  یم  تداهـش  تسوت و  نادـناخ  دزن  وت و  دزن  تّوبن  ثاریم  ینآ و  ندـعم  نآ و  لـها  وت  .تسوت و  يوـس 
، وکین هظعوم  تمکح و  اب  تراگدرورپ ، هار  رد  يدرک و  افو  ادخ ] اب  دوخ  دـهع  هب   ] يدومن و یهاوخریخ  تّما ] يارب   ] يدـناسر و

دنوادخ سپ  .يدوب  دنوادخ ]  ] تداهش دروم  يدوب و  هدش  هتفرگ  تداهـش  رب  هچ  نآ  نتفرگ ] رارق   ] زا عافد ]  ] يارب يدومن و  داهج 
! ینداد مالس  دهد ، مالس  دتسرف و  دورد  وت  رب 

رد وت  هک  ینیمز  يا و  هدوب  كاپ  هدـش ، ریهطت  هزیکاپ و  كاپ و  یلـسن ]  ] زا هدـش ، ریهطت  هزیکاپ و  یکاپ و  وت  هک  مهد  یم  تداـهش 
يدوـمن و توـعد  نآ  يوـس  هب  يداد و  ناـمرف  تلادـع  هب  وـت  هک  مهد  یم  تداهـش  .تسا  هدوـب  كاـپ  تمَرَح  هدوـب و  كاـپ  ینآ 

 - دـنوادخ هاـگرد  هب  وـت ، هطـساو  هب  نم  دـندوب و  اـهنآ  نارفاـک  ادـخ و  قـلخ  نیرتدـب  دنتـشک ، ار  وـت  هک  یتـّما  مهد  یم  تداـهش 
ایند رما  رد  ما  هتساوخ  میاه و  تجاح  رد  وت  هطساو  يوس  هب  منک و  یم  تعافش  بلط  مناهانگ  همه  زا  تراگدرورپ - مراگدرورپ و 

«. منک یم  ور  ادخ  يوس  هب  مترخآ  و 

نیا قح  هب  تسنآ و  رد  هک  یـسک  ربـق و  نیا  قح  هب  مبلط  یم  وت  زا  ایادـخ ! : » وگب راذـگب و  ربـق  رب  ار  تتروص  تسار  فرط  سپس 
.يراگنب نانآ  ياهمان  نایم ]  ] رد دوخ  دزن  ارم  مان  هک  يا ؛ هدومن  نکاس  اهنآ  رد  هک  یناسک  روبق و 
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«. ٌریدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنإ  مُهَرِداصَم ، ینَرِدُصت  َو  مُهَدِراوَم ، ینَدِرُوت  یّتح 

: لوقت و 

یف ُدِّلَجَتُملا  یلَمَِعب ، ُنَهَترُملا  یتَّیلَِبب ، ُریـسألا  یبُونُذـِب ، ُّرِقُملا  اَنأَف  یل ، َرذُـعال  یل َو  َهَّجُح  الَف  یَتلاـقَم ، تَعَطَق  یبُونُذ َو  ینتَمَحفأ  ِّبَر  »
َکیَلَع َنیئرَتـجُملا  َنیِبنذُـملا ، ِءاـّلِذألا  ِءایقـشَألا  َفـِقوَم  یـسفَن  ِّبر  اـی  ُتـفَقوَأ  دـشق  یب ، ُعَـطَقنُملا  يدـصَق ، نَـع  ُرِّیَحَتُملا  یتَـئیِطَخ ،

َناک ام  ینتَبَطعَأ ، ٍهَلفَغ  ُّيَأ  َو  ینتََقبوَأ ، ٍهَرکُس  ُّيَأ  َو  یـسفَِنب ، ُترَّرَغ  ٍریرغَت  َّيَأ  َو  َکیَلَع ، ُتءَرَتجا  ٍهَأرُج  َّيَأ  َکَناحبُـس ! ای  َكِدیعَِوب ،
ام یلَع  یتَمادَن  َو  يّدَخ ، ِبارُّتلا  یف  يریفعَت  َو  یمَدَق ، َهَّلَز  َو  یهجَو ، ِّرُِحل  یتَوبَک  مَحراَف  يدّیسای  یلِعف ، َشَحوَأ  َو  يرَظَن ، َءوُس  َحَبقَأ 

َو یتائیطَخ ، یلَع  َِکناسحِإب  َو  یلهَج ، یلَع  َکِملِِحب  دُع  َو  یتَرِذعَم ، لَبقا  و  یتَربَع ، یتَخرَـص َو  مَحرا  َو  یتَرثَع ، ینِلقَأ  َو  یّنِم ، َطَرَف 
یتَئیطَِخب ُفِرَتعُملا  یبنَِذب ، ُّرِقُملا  اَنَأَف  یَتلَأسَِمب ، حَتراَف  یلَمَع ، َفعَض  َو  یبلَق ، َهَواُسَق  َکَیلإ  وُکشَأ  ِّبَر  َّیَلَع ، َكِوفَِعب 
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وت هک  ینک .) روشحم  ناشیا  اب   ) يروآرب ناشیا  ندـمآرب  ياه  هاگیاج  زا  ارم  ینک و  دراو  اهنآ  دورو  ياه  هاگیاج  رد  ارم  هک  نآ  اـت 
« .ییاناوت زیچ  ره  رب 

هب نم  سپ  .يرذع  هن  تسا و  نم  يارب  یتّجح  هن  سپ  هدیرب ، ار  مراتفگ  هدناتس و  نم  زا  ار  رذع  مناهانگ  راگدرورپ ! : » ییوگ یم  و 
رد متسه و  اشوک  یعس ، تیاهن  هب  میاطخ  باکترا ]  ] رد متسه و  ملمع  ورگ  رد  مریسا و  دوخ  يراتفرگ  هب  ما و  هدننک  رارقا  مناهانگ 

ناتخب هایس  هاگیاج  رد  ار  دوخ  نم  اراگدرورپ ! .مناوتان  هار  ندومیپ  زا  .منادرگرس و  ّریحتم و  میقتسم ] طارص  و   ] دوصقم تخانـش ] ]
.دنا هدیزرو  یخاتسگ  وت ، باذع ]  ] دیعو هب  ندرکن ] لمع   ] ببس هب  وت  رب  هک  نانآ ] [ ؛ ما هداد  رارق  راک  هانگ  دوخ 

! درک مکاله  يا  یتسم  هچ  و  متفیرف ! نآ  اـب  ار  دوخ  هک  دوب  یبیرف  هچ  و  مدرک ! ادـیپ  وت  رب  هک  دوب  یتأرج  هچ  ییوت ! هّزنم  هک ]  ] يا
ياقآ يا  ما ! هداد  ماجنا  هک  یلمع  هدوب  كانتـشحو  هچ  و  متـشاد ! هک  يدـب  رظن  هدوب  تشز  هچ  دـناشک ! یهاـبت  هب  ارم  یتلفغ  هچ  و 

ندیـشک و داـیرف  هب  رذـگب و  میاـه  شزغل  زا  رگنب .] تمحر  هدـید  هب   ] ار تسا  هتـشذگ  رارق  تتمحر  دروم  ار  منداـتفا  نیمز  هب  نم !
.ناشوپب ارم  توفع ، اب  ار و  میاهاطخ  تناسحا  اب  ارم و  لهج  تا  ییابیکش  اب  ریذپب و  ار  مرذع  .روآ  محر  میاه  کشا 

شخب تاجن  ناهانگ ] ّرـش  زا   ] ما ییادـگ  هطـساو  هب  ارم  .مروآ  یم  تیاکـش  وت  هب  ملمع  يزیچان  مبلق و  تواسق  زا  مراگدرورپ ! يا 
.متسه میاطخ  هب  فرتعم  مهانگ و  هب  هدننک  رارقا  نم  هک  هک 
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یعاطِقنا یعوُضُخ َو  یعوُشُخ َو  مَحرا  َو  یَتبرُک ، سِّفَن  َو  یَتبوَت ، لَبقاَف  یـسفَن ، نِم  ِدَوَقلِاب  ََکل  ُنیکَتـسَأ  یتَیِـصان ، َو  يدَی ، ِهِذه  اهَو 
يدَـمَتعُم َو یئاـجَر و  َتنَأَـف  کیَدَـی ، َنَیب  َکِّیبَن  ِنبا  ِربَق  ِباُرت  یف  يریفعَت  یغُّرَمَت َو  یّنِم و  ناـک  اـم  یلَع  یفَـسَأ  و  يدِّیَـس ! َکـَیلِإ 

«. َتنَأ ّالِإ  َهلإال  یتَّدُع ، يرهَظ َو 

: لوقت کیدی و  عفرت  َّمث  ًهریبکت ، نیثالث  ًهسمخ و  رِّبک  َّمث 

یب نُکَو  ًاعیفَـش ، ًانَکَـس َو  يدِّیَـس  ای  یل  نُکَف  ِهَرِفغَمِلل ، ًءاـجَر  َدـالِبلا  ُتعَطَق  َکِّیبَن  ِنبا  َیلإ  َو  یـضرَأ ، نِم  ُتدَمَـص  ِّبَر  اـی  َکـَیلإ  »
نِم اَنل  ام  : » َِهلالَّضلا ُلهأ  ُلوُقَی  َموَی  َو  َنیِعفاّشلا ، ُهَعافَش  ُعَفنَتال  َموَی  یـضَترا ، ِنَِمل  ّالإ  ُهَدنِع  ُهَعافَّشلا  ُعَفنَتال  َموَی  ًاجنَم  یل  نُکَو  ًامیحَر ،

َذُِخا َو  یـِصئارَف ، تَدَـعَترا  اَذإ  یمرُج  َمُظَع  دَـقَف  ًاذـِقنُم ، یل  ّیبَر  يَدَـی  َنَیب  یماـقَم  یف  ٍذـِئَموَی  نُـکَف  ٍمـیمَح ،» ٍقیِدَـصالَو  َنیِعفاـش *
، ًاذِقنُم ًاِعفاش َو  ٍِذئَموَی  یل  نُکَف  یُنلَأسَی  ّیبَر  َو  یُِّما ، ینتََدلَو  امک  ٍراع  انأ  َو  یلَمَع ، ِءوُس  نِم  ُتمَّدَق  اِمب  یـسأَر  ٌسِّکَنُم  اَنأ  َو  یعمَِـسب ،

«. یتَقاف يرقَف َو  ِموَی  یتَجاح َو  ِموَِیل  َُکتدَدعأ  دَقَف 
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هرگ ار  میراـتفرگ  ریذـپب و  ارم  هبوـت  سپ  .ییاـمن  صاـصق  ارم  اـت  مراذـگ  یم  وـت  راـیتخا  رد  هک  تسا  نم  یناـشیپ  نم و  تسد  نیا 
! نم ياقآ  هد  رارق  دوخ  تمحر  دروم  ار  تیوس  هب  مندیرب  عوضخ و  و  یگدنکفارس ] و   ] عوشخ نک و  ییاشگ 

.تروضح رد  تلوسر ؛ دنزرف  ربق  تبرت  هب  ار  مندیلام  ندیتلغ و  نک ] محر   ] .تسا و هدزرس  نم  زا  هچنآ  رب  مفـسأت  هب [ نک  محر   ] و
« .تسین وت  زج  يدوبعم  یتسه ؛ نم  گرب  زاس و  یمرگ و  تشپ  نم و  هاگ  هیکت  دیما و  وت  هک 

هب مدرک و  رفس ]  ] دصق منیمزرـس  زا  وت  يوس  هب  اراگدرورپ ! : » ییوگ یم  يراد و  یمرب  ار  تتـسد  هاگ  نآ  وگب  ریبکت  راب  سپس 35 
هیام مالـسلا ] هیلع  هللادـبعابا  يا   ] نم ياقآ  يا  سپ  .مدومیپ  ار  اهرهـش  وت ،]  ] ترفغم هب  يراودـیما  رطاخ  هب  وت ، لوسر  دـنزرف  يوس 
یمن دوس  ادـخ )  ) وا دزن  تعافـش  هک  زور  نآ  رد  شاب  تاجن  هاگیاج  نم  يارب  شاب و  ناـبرهم  نم  هب  و  شاـب ! نم  عیفـش  شمارآ و 

: دنیوگ یم  یهارمگ  لها  هک  يزور  دناسر و  یمن  یعفن  نارگ  تعافـش  تعافـش  هک  زور  نآ  ددنـسپب ؛ وا  هکنآ  يارب  رگم  دـشخب ؛
(1) «. تسین نامیارب  زا  یمیمص  تسود  میرادن و  یعیفش  ام  »

نوتسراچ هک  یتقو  هدش ، گرزب  ممرج  ماگنه ] نآ  رد   ] هک شاب ؛ مشخب  تاجن  مراگدرورپ  ربارب  رد  مهاگیاج  رد  زور  نآ  رد  سپ 
نآ رد  .ما و  هداتسرف  شیپ  هک  یتشز  لامعا  رطاخ  هب  هداتفا ؛ ریز  هب  مرس  هک  یلاح  رد  دوش و  یم  هتفرگ  ما  یئاونش  دزرل و  یم  مندب 

مـشخب تاجن  رگ و  تعافـش  زور  نآ  سپ  دـنک  یم  لاوئـس  نم  زا  مراگدرورپ  تسا و  هداز  ارم  مردام  هک  هنوگنامه  مناـیرع  لاـح 
.1« .ما هدرک  هریخذ  میئاون  یب  یتسدیهت و  زور  زاین و  زور  يارب  ار  وت  هک  شاب 
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هرگ ار  میراـتفرگ  ریذـپب و  ارم  هبوـت  سپ  .ییاـمن  صاـصق  ارم  اـت  مراذـگ  یم  وـت  راـیتخا  رد  هک  تسا  نم  یناـشیپ  نم و  تسد  نیا 
! نم ياقآ  هد  رارق  دوخ  تمحر  دروم  ار  تیوس  هب  مندیرب  عوضخ و  و  یگدنکفارس ] و   ] عوشخ نک و  ییاشگ 

.تروضح رد  تلوسر ؛ دنزرف  ربق  تبرت  هب  ار  مندیلام  ندیتلغ و  نک ] محر   ] .تتـسا و هدزرـس  نم  زا  هچنآ  رب  مفـسأت  نک ] محر   ] و
« .تسین وت  زج  يدوبعم  یتسه ؛ نم  گرب  زاس و  یمرگ و  تشپ  نم و  هاگ  هیکت  دیما و  وت  هک 

هب مدرک و  رفس ]  ] دصق منیمزرـس  زا  وت  يوس  هب  اراگدرورپ ! : » ییوگ یم  يراد و  یمرب  ار  تتـسد  هاگ  نآ  وگب  ریبکت  راب  سپس 35 
شمارآ هیام  مالسلا ] هیلع  هللادبع   ] نم ياقآ  يا  سپ  .مدومیپ  ار  اهرهـش  وت ،]  ] ترفغم هب  يراودیما  رطاخ  هب  وت ، لوسر  دنزرف  يوس 

؛ دـشخب یمن  دوس  ادـخ )  ) وا دزن  تعافـش  هک  زور  نآ  رد  شاب  تاجن  هاگیاج  نم  يارب  شاب و  ناـبرهم  نم  هب  و  شاـب ! نم  عیفـش  و 
ام : » دـنیوگ یم  یهارمگ  لـها  هـک  يزور  دـناسر و  یمن  یعفن  نارگ  تعافـش  تعافـش  هـک  زور  نآ  ددنـسپب ؛ وا  هـکنآ  يارب  رگم 

(1)« .تسین نامیارب  زا  یمیمص  تسود  میرادن و  یعیفش 

نوتسراچ هک  یتقو  هدش ، گرزب  ممرج  ماگنه ] نآ  رد   ] هک شاب ؛ مشخب  تاجن  مراگدرورپ  ربارب  رد  مهاگیاج  رد  زور  نآ  رد  سپ 
نآ رد  .ما و  هداتسرف  شیپ  هک  یتشز  لامعا  رطاخ  هب  هداتفا ؛ ریز  هب  مرس  هک  یلاح  رد  دوش و  یم  هتفرگ  ما  یئاونش  دزرل و  یم  مندب 

شاب مشخب  تاجن  رگ و  تعافش  زور  نآ  سپ  دنک  یم  لاؤس  نم  زا  مراگدرورپ  تسا و  هداز  ارم  مردام  هک  هنوگنامه  منایرع  لاح 
.1« .ما هدرک  هریخذ  میئاون  یب  یتسدیهت و  زور  زاین و  زور  يارب  ار  وت  هک 
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: لوقت ربقلا و  یلع  رسیألا  َكَّدَخ  عَض  َّمث 

«. ِّبَر ای  ٍهَمحَر  ُعِضوَم  ّینِإَف  َکِّیبَن ، ِنبا  ِربَق  ِباُرت  یف  یعُّرَضَت  مَحرا  َّمُهّللا  »

: لوقت و 

َلُذـبَأ َو  ًامیظَع ، ًازوَف  َزُوفَأَف  َکَعَم ، ُتنُک  ینَتَیل  ای  َکـِِبلاس ، نِم  َکـِِلتاق َو  نِم  ِهللا  َیلإ  ُءَربأ  ّینإ  ِهللا ، ِلوسَر  َنبا  اَـی  یُِّما  َتنأ و  یبأـب  »
«. ِهَّنَجلِاب ِزوَفلا  ِهَداعَّسلِاب َو  َکَعَم  َرَفظَأَف  َکَعَم ، یمَد  َکَفُسی  یّتَح  َکیَدَی  َنَیب  َماقأ  نَمیف  ُتنُک  َو  یسفَِنب ، َکَِیقأ  َو  َکیف ، یتَجهُم 

: لوقت و 

َنَیب ِِهبیـضَِقب  َتَکَن  نَم  ُهللا  َنََعل  َکَـسأَر ، َلَـمَح  نَم  ُهللا  َنََعل  َکَـسأَر ، َّزَتـحا  ِنَم  ُهللا  َنََعل  َکَـنَعَط ، نَم  ُهللا  َنََعل  َكاـمَر ، نَم  ُهللا  َنََـعل  »
نَم ُهللا  َنََعل  َکـَیلإ ، َراـس  نَم  ُهللا  َنََعل  َکـیَلَع ، َناـعَأ  نَم  ُهللا  َنََعل  َكَدـالوأ ، َمَتیأ  نَم  ُهللا  َنََعل  َكَءاـِسن ، یکبأ  نَم  ُهللا  َنََعل  َكاـیانَث ،
ُهَنبا ُهللا  َنََعل  َو  ِدابکألا ، ِهَلِکآ  َنبا  ُهللا  َنََعل  َکبُِجی ، مَلَف  َکَتوَص  َعِمَـس  نَم  ُهللا  َنََعل  َكاّلَخ ، َکَّشَغ َو  نَم  ُهللا  َنََعل  ِتارُفلا ، َءام  َکَـعَنَم 

َهَّیَمُس َنبا  ُهَراصنأ  ُهَعابتأ َو  ُهَناوعَأ َو  َو 
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رـسپ تبرت  راـنک ]  ] رد نم  عّرـضت  يراز و  هب  نک  محر  ایادـخ ! : » ییوـگ یم  يراذـگ و  یم  ربـق  رب  ار  تتروـص  پـچ  هنوـگ  سپس 
!« نم راگدرورپ  يا  متمحر  ندمآ  دورف  عضوم  رد  نم  هک  تلوسر 

هب مرب ] یم  هاـنپ  و   ] وت رگ  تراـغ  زا  وت و  لـتاق  زا  میوج  یم  تئارب  نم  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تیادـف  مرداـم  ردـپ و  : » ییوگ یم  و 
وت زا  دوخ  ناـج  اـب  مداد و  یم  وت  هار  رد  ار  مناـج  متفاـی و  یم  تسد  گرتـس  يراگتـسر  هب  اـت  مدوب  وت  اـب  شاـک  يا  ادـخ ، يوـس 

هارمه هب  منوخ  هکنآ  ات  مدوب ، دنداتـسیا ، اپ  هب  وت ] زا  تیامح  يارب  ، ] تیوراشیپ هک  یناسک  نایم  رد  شاـک ] ، ] مدومن یم  تظفاـحم 
«. متفای یم  تسد  تشهب  هب ] نتفر   ] اب يراگتسر  تداعس و  هب  وت ، اب  هنوگ ] نیا   ] دش و یم  هتخیر  وت  نوخ 

ترس هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  دز ، هزین  وت  هب  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  دز ، ریت  وت  هب  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  : » ییوگ یم  و 
تیاهنادند نایم  هب  شا  [ یتسد  ] بوچ اب  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  دومن ، لمح  ار  ترـس  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  دـیُرب ، ار 

یسک دنک  تنعل  ادخ  درک ، میتی  ار  تنادنزرف  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  دنایرگ ، ار  تنانز  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  تخاون ،
وت هک  ار  یسک  تنعل  ادخ  دومیپ ، هار  وت  يوس  هب  گنج ] يارب   ] هک ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  داد ، يرای  ار ] تنمشد   ] وت هیلع  هک  ار 

ار یـسک  دنک  تنعل  ادخ  تشاذگ ، تیاهنت  دز و  گنرین  وت  هب  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  تشاد ، زاب  تارف  بآ  ندیـشون ]  ] زا ار 
ناوریپ و نارای و  شرـسپ و  دنک ، تنعل  ادخ  ار و  اهرگج  هدنروخ  دنزرف  دنک  تنعل  ادخ  درکن ، تباجا  یلو  دینـش  ار  وت  يادص  هک 

.د.ار  (1)( هّیمس رسپ   ) شنارگ يرای 
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نب هللادیبع  روظنم  اج  نیا  رد  ص 309 ) ج44 ، راونالاراحب ،  ) .دوب راکدب  يزینک  هّیمـس »  » شردام هک  تسا  هیبا » نب  دایز   » روظنم - 1
.دشاب یم  دایز 
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ًاباذَـع مَُهبَّذَـع  َو  ًاراـن ، مُهَرُوُبق  مُهَنوُُطب َو  مُهَفاوجأ َو  ُهللا  اَـشَح  َو  مُکِلتَق ، یلَع  َناـعأ  نَم  َکـیبأ َو  یِلتاـق  َکـیِلتاق َو  َعیمَج  ُهللا  َنََعل  َو 
«. ًامیلأ

ترّسف دق  امب  وعدت  هیَلجِر و  دنع  یلإ  تلَّوحت  تببحأ  نإف  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریمأ  حیبست  نِم  ٍهحیبست  فلأ  هسأر  دنع  حِّبـست  َّمث 
: لوقت حیبسّتلا  و  تحِّبس ، هالَّصلا  نِم  َتغرف  اذإف  .هسأر  دنع  یلإ  هیلجِر  دنع  نم  رودت  َّمث  کل ،

نَم َناحبُـس  ُهَدـنِع ، ام  ُدَـفنَیال  نَم  َناحبُـس  ِِهتَّدُِـمل ، َعاطِقناَال  نَم  َناحبُـس  ُُهِنئازَخ ، ُصُقنَتـال  نَم  َناحبُـس  ُهُِملاـعَم ، ُدـیبَتال  نَم  َناحبُـس  »
ِهِرمأ یف  ًادَحأ  ُرِواُشیال  نَم  َناحبُس  ِهِرخَِفل ، َلالحِمضاَال 
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دنوادخ درک و  يرای  امـش  لتق  رب  ار ] ناتنالتاق   ] هک سکره  رب ] ادخ  تنعل   ] ار و تردپ  نالتاق  وت و  نالتاق  همه  دـنک  تنعل  ادـخ  و 
« .دیامن باذع  كاندرد  یباذع  هب  ار  نانآ  دنک و  هتشابنا  شتآ  زا  ار  ناشیاهربق  اه و  مکش  اه و  نورد 

ياـهاپ دزن  هب  یتـشاد  تـسود  رگا  سپ  ییوـگ ، یم  ار  مالـسلا  هـیلع  ناـنمؤمریما  حـیبست  راـب  رازه  ناـشیا  فیرـش ]  ] رـس دزن  سپس 
رـس دزن  هب  شیاـهاپ  دزن  زا  ینز  یم  رود  سپـس  .متـشادرب  هدرپ  نآ  زا  تیارب  هـچنآ  هـب  ینک  یم  اـعد  يور و  یم  ناـشیا  كراـبم ] ]

: ییوگ یم  مالسلا ] هیلع  نانمؤمریما   ] حیبست ناونع ] هب   ] (1) و .ییوگ یم  حیبست  يدش ، غراف  زامن  زا  یتقو  سپ  .شا  [ كرابم ]

، دریذـپ یمن  ناصقن  شیاه  هنیجنگ  هک  نآ  تسا  هّزنم  دوش ، یمن  هنهک  وا ، ندوب ] هب  اـمنهر  تاـیآ  و   ] اـه هناـشن  هک  نآ  تسا  هّزنم  »
، دوش یمن  مامت  تسوا ، دزن  هچ  نآ  هک  یسک  تسا  هّزنم  درادن ،) نایاپ   ) دوش یمن  هدیرب  وا  ییاور ] نامرف   ] تّدم هک  نآ  تسا  هّزنم 

«. دنک یمن  تروشم  شراک  رد  يدحا  اب  هک  نآ  تسا  هّزنم  تسین ، یطوقس ] و   ] لوفا وا  يایربک ] و   ] رخف يارب  هک  نآ  تسا  هّزنم 

185 ص :

حیبـست رازه  زاـمن ، زا  سپ  داد و  ماـجنا  تراـیز  زاـمن  اـت  ار  حـیبست  زا  سپ  لاـمعا  ناوت  یم  یـسلجم  هماـّلع  موحرم  ناـیب  قـبط  - 1
رارقرب يرایتخا ، نینچ  هک  تسین  دیعب  زین  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  حـیبست  دروم  رد  دروآ ؛ ياج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 

ات شنتخادـنا  ریخأت  هب  نایم  ماگنه و  نیا  رد  حـیبست  ندروآ  اج  هب  نایم  يراتخم  وت  هک  تسا  نیا  رهاظ  : » دـیامرف یم  ناـشیا  .دـشاب 
دهاوخ رکذ  هک  ار  يزامن  هکنآ  ات  دمآ ، دـهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  یلامعا  ندروآ  ياج  هب  و  ترـضح ] كرابم  [ي  اهاپ يوس  هب  نتفر 

هب زا  دعب  ات  ار  حیبست  رکذ  هکنآ  ای  ییوگب ، حیبست  زامن  زا  دعب  هلصافالب  یناوت  یم  ای  .یهد  ماجنا  ار  حیبست  سپس  يروآ  اج  هب  دش 
حیبست ماجنا  نینچ  مه  .دنتـسه  لمتحم  تروص  ود  ره  .يزادـنا  ریخأت  هب  ادهـش ، ترایز  ات  نینچ  مه  نآ ، زا  سپ  لامعا  ندروآ  اج 

( مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست   ) يدعب حیبست  رد  نتشاد  رایتخا  نیا  هک  تسین  دیعب  .تسا  يدیعب  لامتحا  ادهـش  ترایز  زا  سپ 
زا تیارب  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  متشادرب ) هدرپ  نآ  زا  تیارب  هچنآ  هب   ) شیامرف زا  دوصقم  تالامتحا  نیا  ساسارب  .دشاب  يراج  زین 

«. تشاد مهاوخرب  هدرپ  نآ 
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«. ُهُریَغ َهلإ  نَم ال  َناحبُس 

: لق ربقلا و  یلع  کیدی  عَض  هیَلجِر و  دنع  لَّوحت  َّمث 

«. ِنُسلألاَو يدیألِاب  مُکَلَتَق  نَم  ُهللا  َلَتَق  ُقَّدَصُملا ، ُقِداّصلا  َتنأ  َترَبَص َو  ًاثالث  ِهللاِدبع - ابأ  ای  َکیَلَع  ُهللا  یَّلَص  »

ُلَّسَوَتأ َکَیلإ ، ًاِدفاو  ِهللا  ِلوُسَر  َنباَی  َُکتئِج  ِراّنلا ، َنِم  یتَبَقَر  َّکُفَف  ًاذاعَم ، ُتذُع  ّینإ  ِرایخألا ، َخیِرَـص  ِبابرألا ، َّبَر  َّمُهّللا  : » لوقت و 
ُلهأ ُكِردـُی  َکـِب  َو  مِهِِجئاوَح ، ِعیمَج  یف  ِهللا  َیلإ  َنُولِّسَوَتُملا  ُلَّسَوَتَی  َکـِب  َو  َياـینُد ، یتَرِخآ َو  ِرمَأ  نِم  یِجئاوَح  ِعیمَج  یف  ِهللا  َیلإ 
َّمُهّللا یبُونُذـِل ، َهَرِفغَملاَو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یلَع  َهالَّصلا  َِکتَرایز  نِم  یِّظَح  َلَعجَی  نَأ  انَّیلَو  َکَّیلَو َو  ُلَأـسأ  مُهَتَِبلَط ، ِهللا  ِداـبِع  نِم  ِباوَّثلا 

«. ِهَرِخآلاَو اینُّدلا  ِیف  َِکنیِدل  ِِهب  ُرِصَتنَت  ُهُرُصنَت َو  نَّمِم  انلَعجا 

: لوقت هیلع و  َكَّدَخ  ُعَضَت  َّمث 

ِلتَِقب َیِـضَر  نَّمِم  مِقَتنا  ِنیَـسُحلا ! َّبَر  َّمُهّللا  ِنیَـسُحلا ، ِمَدـِب  ُبلطا  ِنیَـسَحلا ! َّبَر  َّمُهّللا  ِنیَـسُحلا ، َردَـص  ِفشا  ِنیَـسُحلا ! َّبَر  َّمُهّللا  »
ِنیَسُحلا
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«. تسین وا  زج  يدوبعم  هک  نآ  تسا  هبزنم 

يدیزرو ییابیکش  راب ) هس  ! ) هللادبعابا يا  وت  رب  ادخ  دورد  : » وگب راذگب و  ربق  ار  تتـسد  ود  درگرب و  وا  كرابم ]  ] ياهاپ دزن  سپس 
«. دنتشک اه  نابز  اه و  تسد  اب  ار  امش  هک  ار  یناسک  دشکب  دنوادخ  يدوب ، هدش  قیدصت  راتفگ و  تسار  هک  یلاح  رد 

شتآ زا  ار  مندرگ  سپ  ما ، هدروآ  هاـنپ  وت  هب  نم  ناـبوخ ! سرداـیرف  اـهرایتخا ، بحاـص  همه  راـگدرورپ  يا  ایادـخ ! : » ییوگ یم  و 
همه رد  ادـخ  يوس  هب  ما و  هدـش  دراو  وت  رب  هک  یلاح  رد  مّلـس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  مدـمآ  وت  دزن  ناـهرب ،

دنوش و یم  لّسوتم  ادخ  هب  وت ، هطساو  هب  ناشیاهزاین  همه  رد  لّسوت  لها  .میوج  یم  لّسوت  میایند - ترخآ و  راک  زا  میاه - تجاح 
.دنبای یمرد  ار  ناشیاه  هتساوخ  وت  تکرب ]  ] هب ادخ ، ناگدنب  زا  شاداپ  لها 

.دـهد رارق  مناهانگ  شیاشخب  شنادـناخ و  دّـمحم و  رب  دورد  ار  وت  ترایز  زا  نم  هرهب  هک  مهاوخ  یم  ادـخ )  ) ناـمّیلو وت و  ّیلو  زا 
«. یناسر یم  يرای  ار  تنید  وا  تسد ]  ] هب ینک و  یم  شا  يرای  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ترخآ - ایند و  رد  ار - ام  ایادخ !

افش ار  مالسلا  هیلع  نیسح  بلق  مالسلا ! هیلع  نیـسح  راگدرورپ  يا  ایادخ  : » ییوگ یم  يراذگ و  یم  ربق ]  ] نآ رب  ار  تتروص  سپس 
هیلع نیـسح  راگدرورپ  يا  ایادـخ  بلطب ! ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  صاقت ] ! ] مالـسلا هیلع  نیـسح  راـگدرورپ  يا  ایادـخ  شخب !

! شک ماقتنا  هداد ، تیاضر  مالسلا  هیلع  نیسح  ندش  هتشک  هب  هک  یسک  ره  زا  مالسلا !

187 ص :

تشهب هشوگ  www.Ghaemiyeh.comشش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


«. ِنیَسُحلا ِلتَِقب  َحِرَف  نَّمِم  مِقَتنا  ِنیَسُحلا ! َّبَر  َّمُهّللا  َنیسُحلا ، ََفلاَخ  نَّمِم  مِقَتنا  ِنیَسُحلا ! َّبَر  َّمُهّللا 

.مالسلا امهیلع  نینمؤملاریمأ  نیسحلا و  لتق  نم  یلع  هنعّللا  یف  لهتبت  و 

: لوقت هحیبست و  هئامف  ردقَت  مل  نإف  مالسلا ، اهیلع  ءارهّزلا  همطاف  حیبست  نم  ٍهحیبست  فلأ  هیلجر  دنع  حِّبست  و 

ِکلُملا يِذ  َناحبُـس  ِمیدَـقلا ، ِرِخافلا  ِکـلُملا  يِذ  َناحبُـس  ِمیظَعلا ، ِرِخاـفلا  ِلـالَجلا  يِذ  َناحبُـس  ِفینُملا ، ِخـِماّشلا  ِّزِعلا  يِذ  َناحبُـس  »
َناقَفَخ و  افَّصلا ، یف  ِلمَّنلا  ََرثأ  يرَی  نَم  َناحبُـس  ِراقَولا ، ِرّونلِاب َو  يّدَرَت  نَم  َناحبُـس  َلامَجلا ، َّزِعلا َو  َسَِبل  نَم  َناحبُـس  ِمیظَعلا ، ِرِخافلا 

«. ُهُریغ اذکه  الو  اذکه  َوُه  نَم  َناحبُس  ِءاوَهلا ، ِیف  ِریَّطلا 
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راگدرورپ يا  ایادـخ  ریگ ! ماقتنا  دومن  تفلاـخم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـب  هک  سکره  زا  مالـسلا ! هیلع  نیـسح  راـگدرورپ  يا  ایادـخ 
ماما هک  یناسک  هب  نداتسرف  تنعل  رد  و  ریگب » ماقتنا  دش ، نامداش  مالسلا  هیلع  نیسح  ندش  هتشک  هب  هک  ره  زا  مالـسلا ! هیلع  نیـسح 

( تسرف تنعل  ناوارف   ) ینک یم  ناوارف  شالت  دنتشک ، ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالسلا و  هیلع  نیسح 

حیبست دص  يدوبن  رداق  رگا  سپ  ییوگ ، یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  حیبست  زا  حـیبست  رازه  ناشیا  فیرـش  ياهاپ  دزن  و 
[. وگب ]

بحاـص تسا  هّزنم  میظع ، ماـقم و  یلاـع  تلـالج  بحاـص  تسا  هّزنم  هبترمدـنلب ، يـالاو  تّزع  بحاـص  تـسا  هّزنم  : » ییوـگ یم  و 
وا تسا  هّزنم  دراد ، نت  هب  ییابیز  تّزع و  سابل  هک  وا  تسا  هّزنم  گرتس ، عیفر  یهاـشداپ  بحاـص  تسا  هّزنم  یلزا ، عیفر  یهاـشداپ 

تـسا هّزنم  دنیب ، یم  اوه  رد  ار  هدـنرپ  ندز  لاب  تخـس و  گنـس  رد  ار  هچروم  رثا  هک  نآ  تسا  هّزنم  هدیـشوپ ، ایربک  رون و  ءادر  هک 
»(1)ت) .تسین هنوگ  نیدب  وا  زج  سک  چیه  تسا و  هنوگ  نیا  هک  نآ 
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لقناب مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص  ترضح  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  ترضح  حیبست  تسا  رتهب  یـسلجم  مالع  موحرم  نایب  قبط  - 1
حیبـست رگید  لـقن  مینک : یم  میدـقت  مه  ار  راوـگرزب  ود  نیا  حـیبست  رگید  تاـیاور  اـج  نـیا  رد  اذـل  دوـش ، تـئارق  زین  رگید  ياـه 

يذَّلا َناحبُـس  ُهَدـنِع  ام  ینفَیـال  يذَّلا  َناحبُـس  ُهُِملاـعَم  ُدـیبَتال  يذَّلا  َناحبُـس  ُُهِنئازَخ  ُذَـفنَتال  يذَّلا  َناحبُـس  مالـسلا : هیلع  ناـنمؤمریما 
حیبست رگید  لقن  ُهُریَغ  َهلِإال  يذَّلا  َناحبُس  ِِهتَّدُِمل  َعاطِقناَال  يذَّلا  َناحبُس  ِهِرخَِفل  َلالحِمضا  َال  يذَّلا  َناحبُس  ِهِمکُح  یف  ًادحَأ  ُكِرُشیال 
ِرِخافلا ِکلُملا  يِذ  َناحبُس  ِفینُملا  ِخِماّشلا  ِّزِعلا  يِذ  َناحبُس  ِمیظَعلا  ِخِذابلا  ِلالَجلا  يِذ  َناحبُس  مالسلا : اهیلع  هرهاط  هقیّدص  ترضح 
.ِءاوَهلا ِیف  ِریَّطلا  َعقَو  افَّصلا َو  ِیف  ِلمَّنلا  ََرثَأ  يرَی  نَم  َناحبُـس  ِراقَولاَو  ِروُّنلِاب  يّدَرَت  نَم  َناحبُـس  ِلامَجلا  ِهَجهَبلا َو  يِذ  َناحبُـس  ِمیدَقلا 

( تارایّزلا لماک  زا  لقن  هب  راونالاراحب ج 101 ص 166 و 167  )
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: لقف هیلع  تفقو  اذإف  مالسلا - امهیلع  نیسحلا  یَلجِر  دنع  وهف  نیسحلا - نب  ّیلع  ربق  یلإ  رِص  َّمث 

، ًهَفَعاضُم ُُهتاکََرب  ِهللا َو  ُهَمحَر  َو  ِهللا ، ِلوُسَر  ِتِنب  َنبا  َو  ِهللا ، ِلوُسَر  ِهَفیلَخ  َنباَو  ُُهتاکََرب ، ِهللا َو  ُهَمحَر  ِهللا َو  ِلوُسَر  َنباای  َکیَلَع  ُمـالَّسلا  »
یبِأب ٍمرُج ، ِریَغ  نِم  ٍلُوتقَم  ٍحُوبذَـم َو  نِم  یّمُأ  َتنأ َو  یبِأب  َِکنَدـَب ، َکِحوُر َو  یلَع  َکیَلَع َو  ُمالَّسلا  َتبَرَغ ، وأ  ٌسمَـش  تَعَلَط  اـمَّلُک 

َکیَلَع ًاقَرُحم  َکیَلَع ، یکبَی  َُکبِسَتحَی َو  َکِیبأ  يَدَی  َنَیب  ٍمَّدَقُم  نِم  یُّما  َتنَأ و  یبِأب  ِهللا َو  ِبیبَح  یلإ  ِِهب  یقَترُملا  َکُمَد  یُّما  َتنأ َو 
ِهللاَدـنِع امُُکناکَمَف  ِقارِفِلل ، َکَعَّدَو  ٌهَرفَز ، َکیبأ  نِم  َکیَلَع ، ُنُکـسَتال  َو  ٌهَرطَق ، ُهنِم  ُعِجرَتال  ِءامَّسلا  ِنانعأ  یلإ  ِهِّفَِکب  َکَمَد  ُعَفرَی  ُُهبلَق ،

«. َکََحبَذ َکَلَتَق َو  نَّمِم  ِهللا  َیلإ  ُءَربأ  َنیمَُّعنُم ، ِنانِجلا  ِیف  َِکتاهُُّما  َعَم  َو  َنیضاملا ، َِکئابآ  َعَم 

: لق هیلع و  كدی  عَض  ربقلا و  یلع  َّبکنا  َّمث 

.ُُهتاکََرب ِهللا َو  ُهَمحَر  َو  َيالوَم ، َنبا  َيالوَم َو  ای  َکیَلَع  َنیِحلاّصلا ، ِهِدابِع  َنیلَسرُملا َو  ِِهئاِیبنأ  َو  َنیبَّرَقُملا ، ِِهتَِکئالَم  ُمالَس  ِهللا َو  ُمالَس  »
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[ ناتسآ  ] رب یتقو  سپ  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  ياپ  ود  دزن  وا  و  مالسلا - هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ربق  يوس  هب  ورب  سپس 
لوسر رتخد  رسپ  ادخ و  لوسر  نیشناج  رسپ  ادخ و  لوسر  رـسپ  يا  وت  رب  وا  ياه  تکرب  ادخ و  تمحر  مالـس و  : » وگب يداتـسیا  وا 

ندب حور و  رب  وت و  رب  مالس  .دیامن  بورغ  ای  دنک  عولط  دیشروخ  هک  نامز  ره  داب !] وت  رب   ] ادخ فعاضم  تاکرب  تمحر و  و  ادخ !
دش هدرب  الاب  ادخ  بیبح  يوس  هب  وت ، نوخ  وت ! يادف  هب  مردام  ردپ و  هانگ ! یب  هتـشک  هدیرب و و  رـس  يا  تیادف  هب  مردام  ردپ و  وت ،

تشاذگ و یم  ادخ ]  ] باسح هب  ار  وت  تبیصم  جنر  هک  یلاح  رد  تردپ ؛ ربارب  رد  هداتفا  شیپ  دیهـش ]  ] يا تیادف  هب  مردام  ردپ و  و 
یمنزاـب نآ  زا  يا  هرطق  هک  یلاـح  رد  دیـشاپ ؛ یم  نامـسآ  فارطا  هب  تسد  فک  اـب  ار  تنوـخ  تسیرگ ، یم  وـت  رب  هتخوـس  لد  اـب 

دزن درفن  ود  امـش  هاگیاج  سپ  .تفگ  عادو  ییادـج  يارب  ار  وت  تفای ؛ یمن  مارآ  وت  رب  شمغ ] رد  ، ] تردـپ زا  یهآ  چـیه  تشگ و 
وت هک  نآ  زا  میوج  یم  تئارب  دنوادخ  يوس  هب  .دیتسه  تمعن  رد  اه  تشهب  رد  تناردام  اب  .تسوت و  هتـشذگرد  ناردپ  اب  دـنوادخ 

« .دیرب ار  ترس  تشُک و  ار 

شحلاص ناگدنب  شا و  هداتسرف  ءایبنا  شبّرقم و  ناگتشرف  مالس  ادخ و  مالس  : » وگب راذگب و  نآ  رب  ار  تتـسد  تفیب و  ربق  رب  سپس 
! نم يالوم  رسپ  نم و  يالوم  يا  وت  رب  وا ، تاکرب  ادخ و  تمحر  و 
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َسجِّرلا َو ُمُهنَع  ُهللا  َبَهذأ  َنیذَّلا  ِراربألا ، ِرایخألا  َِکتاهَُّما  َکـِئانبأ َو  َکـِئابآ َو  َکـِتَیب َو  ِلـهأ  َکـِتَرتِع َو  یلَع  َکـیَلَع َو  ُهللا  یَّلَص 
َو َکَِلتاق ، ُهللا  َنََعل  ُُهتاکََرب ، ِهللا َو  ُهَمحَر  َو  ٍّیلَع ، ِنب  ِنیَسُحلا  َنباَو  َنینِمؤُملاِریمأ ، َنباَو  ِهللا ، ِلوُسَر  َنباای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ًاریِهطَت ، مُهَرَّهَط 

َمَّلَس مُکیَلَع َو  ُهللا  یَّلَص  مُکِعَجـضَِمل ، مُکُؤاِدف َو  یـسفَن  یـضَم ، نَم  مُهنِم َو  َیَِقب  نَم  ُهللا  َنََعل  مُکَلَتَق ، مُکِّقَِحب َو  َّفَخَتـسا  ِنَم  ُهللا  َنََعل 
«. ًاریثَک ًامیلسَت 

: لق ربقلا و  یلع  َكَّدخ  عض  َّمث 

يرهَظ و یلَع  ُتبَطَتحا  َو  یـسفَن ، یلَع  ُتیَنَج  اّمِم  ًاذـِئاع  ًادـِفاو  ًاِرئاز  َُکتیَتأ  یُِّما  َتنأ و  یبأب  ًاثالث  ِنَسَحلا -  َابأ  ای  َکیَلَع  ُهللا  یّلَـص  »
«. تبَبحأ امب  اوعدت  َو  ِراّنلا - َنِم  یتَبَقَر  َقتِع  َِکتَرایز  نِم  یّظَح  َلَعجَی  نأ  یّیلَو  َکَّیلَو َو  ُلَأسأ 

یلوألا یف  ءرقت  نیتعکَر ، هسأر  دنع  ِّلص  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  سأر  دنع  یلإ  هفلخ  نم  رودت  مث  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  ربق  یتأت  َّمث 
َتببحأ ام  ِّلصف  َتغرف  اذإف  .لضفأ  هسأر  دنع  و  ربقلا ، فلَخ  تیَّلص  َتئش  نإ  و  نمحَّرلا ،»  » و دمحلا »  » هیناّثلا یف  و  سی »  » و دمحلا » »

: لق کیدی و  عَفراَف  هالَّصلا  نم  َتغرف  اذإف  ربق ، ِّلک  دنع  امهنم  َّدبال  هرایِّزلا  یتَعکَر  نیتعکر  َّنأ  ّالإ 
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اهیلع هرهاط  هقیدـص  ترـضح   ) ترادرک کین  يوکین  ناردام  تنارـسپ و  تناردـپ و  تنادـناخ و  تا و  هداوناـخ  وت و  رب  دـنوادخ 
تمحر مالـس و  دومن ؛ كاپ  لماک  روط  هب  ار  نانآ  درب و  نانآ  زا  ار  يدیلپ  هنوگره  دنوادخ  هک  ینادناخ ] [ ؛ دتـسرف دورد  مالـسلا )

یلع نب  نیسح  رسپ  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  رـسپ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  وت  رب  وا  ياه  تکرب  ادخ و 
زا سکره  ادخ  .دنتشک  ار  امـش  هدرمـش و  ریقح  ار  امـش  قح  هک  ار  یناسک  تنعل  ادخ  دنک و  تنعل  ار  وت  لتاق  ادخ  مالـسلا ! امهیلع 

دتـسرف و دورد  امـش  رب  دنوادخ  ناتهاگمارآ ! يادف  ناتیادف و  مناج  دـنک ، تنعل  ار  هدوب  هتـشذگ  رد  سکره  ار و  هدـنام  یقاب  نانآ 
!« ناوارف یمالس  دهد ؛ مالس 

دزن هب  تیادف ، هب  مردام  ردپ و  راب ) هس  ! ) مالسلا هیلع  نسحلاابا  يا  دتـسرف  دورد  وت  رب  ادخ  : » وگب راذگب و  ربق  رب  ار  تتروص  سپس 
دوخ ّیلو  وت و  ّیلو  زا  ما و  هدز  راب  متـشپ  رب  ما و  هدرک  دوخ  هیلع  هک  یتیانج  زا  ما  هدنهانپ  منامهیم و  مرئاز ، هک  یلاح  رد  مدمآ  وت 

.يراد تسود  هک  هچره  هب  ینک  یم  اعد  و  .دهد » رارق  شتآ  زا  مندرگ  يدازآ  تسترایز ، زا  ارم  هرهب  هک  مهاوخ  یم  ادخ ) )

دزن ینز و  یم  رود  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما ] فیرش   ] رس يوس  هب  ناشیا  تشپ  زا  ییآ و  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  دزن  سپس 
یتـساوخ رگا  و  نمحّرلا » و  دـمح »  » مود تعکر  رد  ناوخب و  سی »  » و دـمح »  » هروس لوا  تعکر  رد  .رازگب  زاـمن  تعکر  ود  شرس 

ناوخب زامن  یتساوخ  ردق  ره  يدـش ، غراف  زامن ] زا   )] یتقو سپ  .تسا  لضفا  كرابم ]  ] رـس دزن  زامن ] هّتبلا   ] ناوخب و زامن  ربق  تشپ 
ود يدـش ، غراف  زامن  زا  یتقو  سپ  مالـسلا .] مهیلع  نیموصعم  روبق  زا   ] ربق ره  دزن  ترایز  زامن  تعکر  ود  زا  يریزگان  نادـب ]  ] یلو

: وگب نک و  دنلب  ار  تتسد 
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َنیفِراع ُهََفلاَـخ ، نَم  َِهلالَِـضب  َنیرِـصبَتسُم  ِِهلـضَِفب ، َنیّرِقُم  ِهِّقَِحب ، َنیفِراـع  ِِهلبَِحب ، َنیمِـصَتعُم  َُهل ، َنیمِّلَـسُم  ِِهب ، َنینِمُؤم  ُهاـنیَتأ  اـّنإ  َّمُهّللا  »
َّمُهّللا ٌِرفاـک ، مُهَلَتَق  نَِمب  ّینأ  َو  ٌنِمُؤم ، مِِهب  ّینأ  َکـِتَِکئالَم ، نِم  ینَرَـضَح  نَم  ُدِهـُشا  َكُدِهـُشا َو  ّینإ  َّمُهّللا  .ِهیَلَع  َوُـه  يذَّلا  يَدُـهلاب 

َو ٌِتباث ، ٌمَدَق  مالـسلا  امهیلع  ٍّیلَع  ِنب  ِنیَـسُحلا  َعَم  َُهل  نَّمِم  ینلَعجا  َّمُهّللا  یلَمَع ، یف  ًهَعیرَـش  َو  یبلَق ، یف  ًهَقیقَح  ًانامیا  ُلُوقأ  اِمل  لَعجا 
َتکَرابَت َو ِضرألا ، ِیف  َنوُِملاّظلا  ُلَمعَی  اّمَع  ُمیلَح  اـی  َکَناحبُـس  ًارفُک ، َکَـتَمعَن  اُولَّدـَب  َنیذَّلا  ِنَعلا  َّمُهّللا  ُهَعَم ، َدِهـُشتسا  ِنَمیف  ینِتبثَأ 

ِلهأ یلإ  یتأ  امب  ٌِملاع  ٍِبئاغ ، ٌریَغ  ٌدِـهاش  َتنأ  ُمیرَک ، ای  َتَیلاعَت  مِهیَلَع ، ُلَجعَت  الَف  َكِدابِع  نِم  ِمرُجلا  َمیظَع  يرَت  ُمیظَع ، اـی  َتَیلاـعَت 
َنیذَّلا َتلَهمأ  دَـق  َو  ٍهانأ ، وذ  َکَّنِکلَو  مُهنِم ، َتمَقَتنَال  َتئِـش  ولو  ٌضرأ  ـالَو  ٌءامَـس  ُُهلِمحَت  ـال  يذَّلا  ِرمـألا  َنِم  َکـِئاّبِحأ  َکـِتَوفَص َو 
َنوُِرئاص مُه  ٍتقَو  َو  ُهوُِغلاب ، مُه  ٍلَجأ  یلإ  َِکتَمِعِنب ، مُهَتوَذَـغ  َو  َکَضرأ ، مُهَتنَکـسأَف  َکـِبیبَح ، َکـِلوُسَر َو  یلَع  َکـیَلَع َو  اوُؤَرَتجا 

مُهَدِّلَُخِتل َتلَّجَأ ، يذَّلا  َلَجَألاَو  َترَّدَق ، يذَّلا  َلَمَعلا  اُولُمکَتسَِیل  ِهَیلإ ،
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وا ّقح  هب  میا ، هتخیوآ  وا  تاجن ]  ] نامسیر هب  میتسه ، میلست  وا  ربارب  رد  میراد ، نامیا  وا  هب  هک  یلاح  رد  میدمآ  وا  دزن  هب  ام  ایادخ ! »
.میهاگآ تسا  نآ  رب  وا  هک  یتیاده  هب  میئانیب ، دزرو  یم  تفلاخم  وا  اب  سک  نآ  ره  یهارمگ  هب  میراد ، رارقا  وا  يرترب  هب  میهاگآ ،

هک یناسک  هب  نمؤم و  نانآ  هب  نم  هک  مریگ ؛ یم  دهاش  ار  دنرضاح  نم  دزن  هک  تناگتشرف  مریگ و  یم  تداهـش  هب  ار  وت  نم  ایادخ !
هد رارق  یناسک  زا  ارم  ایادـخ ! .نادرگ  قّقحم  ملمع  رد  یهار  مبلق و  رد  میوگ  یم  هچ  نآ  هب  نامیا  ایادـخ ! .مرفاک  دنتـشک ، ار  نانآ 
نک تنعل  ایادـخ ! .امن  تبث  دـش ، دیهـش  وا  اـب  سکره  هرمز  رد  ارم  دـنراد و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هارمه  هب  یتباـث  مدـق  هک 

هبترم و دـنلب  دـننک ، یم  نیمز  رد  نارگمتـس  هچ  نآ  زا  ابیکـش ! يا  وت  یهّزنم  دـندرک ، نیزگیاج  نارفک  اب  ار  تتمعن  هک  ار  یناسک 
! راوگرزب يا  يا  هبترمدنلب  .ینک  یمن  باتـش  اهنآ  هیلع  باذع ]  ] رب ینیب و  یم  تناگدنب  زا  ار  گرزب  مرج  گرزب ! يا  یماقم  یلاع 
نامـسآ و هک  ییاهزیچ  زا  هدمآ ؛ تناتـسود  ناگدیزگرب و  يوس  هب  هک ] بئاصم  زا   ] هچ نآ  هب  یملاع  یتسه ، ناهنپریغ  يدهاش  وت 

یناسک هب  یتسه و  ملح  شمارآ و  بحاص  وت  یلو  یتسج ، یم  ماـقتنا  اـهنآ  زا  یتساوخ  یم  رگا  .دـنرادن و  ار  شلّمحت  باـت  نیمز 
ار نانآ  دوخ  تمعن  هب  يدومن و  نکاس  تنیمز  رد  ار  نانآ  سپ  يا ؛ هداد  تلهم  دندرک ، یخاتـسگ  تبیبح  تلوسر و  رب  وت و  رب  هک 
يدوب و هدرک  رّدـقم  وت  هک  یلمع  هک  نآ  يارب  دـنوش ؛ یم  نآ  يوس  هب  هک  ینامز  دنـسر و  یم  نآ  هب  هک  یتلهم  اـت  يدرک ؛ هیذـغت 

، ییامن نادواج  ار  اهنآ  بیترت  نیا  هب  دننک و  لماک  ار  یتخاس  نّیعم  وت  هک  یلجا 
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ِماقُملا ِلوُط  َعَم  ٍدـیدَص ، ٍموُّقَز َو  ٍنِیلـسِغ َو  َو  ِقاثوألا ، ِلالغألا َو  َو  ِقارحألا ، ِعیرَّضلاَو َو  ٍقاّسَغ ، ٍمیِمَح َو  َو  ٍران ، ٍقاثَو َو  ٍّطَـحَم َو  یف 
«. ِمیحَجلا ِمیمَحلا و  ِیف  َو  ُرَذَتالَو ، یقُبتال  یّتلا  َرَقَس  یف  َو  یَظل ، ِماّیأ  یف 

: لوقت ربقلا و  یلع  ّبکنت  ّمث 

، یئاُکب یفَسَأ َو  یتَرسَح َو  یلیوَع َو  َو  َکیَلَع ، یئاُکب  َو  َکَیلِإ ، يدُوفُِوب  ّیبَر  یلِإ  ُبَّرَقَتَأ  ِبُونُّذلا ، َنِم  ًارَقُوم  ًاِرئاز  َُکتیَتَأ  يدِّیَس  ای  »
َنیذَّلا ُمُکیلاوَم  نِم  اَنَأ  َو  ًادَـغ ، ِراّنلا  َنِم  ًهَیاقِو  ًاِعفاش َو  ًازرِح َو  َو  ًافهَک ، ًادَنَـس َو  ًاباجِح َو  یل  َنوُکَت  نَأ  َءاجَر  یـسفَن  یلَع  ُفاخَأ  ام  َو 

یلهَأ َو ُتعَّدَو  ینَدـَب َو  ُتصَخـشَأ  دَـق  َو  ُهللا ، َءاش  نِإ  ُثَعبُا  ِهیَلَع  َو  ُتُومأ ، ِهیَلَع  ایحَأ َو  َِکلذ  یلَع  مُکَّیلَو ، یلاوأ  مُکَّوُدَـع َو  يداُعا 
َعَم ّیبَر  ِنانِج  یف  ًادَغ  مُِکناکَم  یلإ  مُکَیلِإ َو  ِرَظَّنلا  ِیف  ُعَمطَأ  َو  َهَّرَکلا ، ُمُِکنایتإ  یف  وُجرَأ  َو  هاجَّنلا ، ُمُِکبُرق  یف  ُلِّمَُؤا  َو  یتَّقُـش ، تَدَُعب 

«. َنیضاملا ُمُِکئابآ 
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گرزب ياـهراخ  ياراد  هک  وبدـب  خـلت و  هاـیگ   ) عیرـض وبدـب و  كرچ ]  ] غاد و بآ  و  مّنهج ]  ] شتآ دـنب  رد  تسپ و  یهاـگیاج  رد 
يراج نایخزود  ندب  زا  باذع ] تدش  رثا  رد   ] هک ینوخ  كرچ و  و  نیشتآ ]  ] ياه نامـسیر  اهریجنز و  اه و  شتآ  رد  زین  و  تسا )

ياه هلعـش  هارمه  ینالوط ، تماقا  اب  مخز  كرچ  و  تسا ) ناـیمّنهج  كاروخ  شا  هویم  هک  ییوبدـب  خـلت  تخرد   ) مّوقز دوش و  یم 
«. غاد یمّنهج  نازوس و  یبآ  رد  زین ]  ] دهن و یم  ياج  رب  هن  دراذگ و  یم  یقاب  هن  هک  یمّنهج  رد  شتآ 

[ ندیـشک شود  هب   ] زا ما  هدـش  نیگنـس  مرئاز و  هک  یلاـح  رد  مدـمآ  وـت  دزن  نـم ! ياـقآ  يا  : » ییوـگ یم  یتـفا و  یم  ربـق  رب  سپس 
يوس هب  شیوخ ،] نتـشیوخ  رب   ] ما هیرگ  فّسأـت و  مترـسح و  ندز و  راز  وـت و  رب  ما  هیرگ  وـت و  رب  مندـش  درد  هطـساو  هب  .ناـهانگ 

هاگ و هیکت  و  باذع ] زا  نم   ] باجح وت  هک  نیا  هب  دیما  رطاخ  هب  مسرت ؛ یمن  دوخ  ندش ] باذع   ] رب میوج و  یم  بّرقت  مراگدرورپ 
امـش نمـشد  اب  هک  میامـش  یلاوم  زا  نم  و  یـشاب ]  ] شتآ زا  نم  ظفاحم  عیفـش و  نابهاگن و  تمایق ] [ي  ادرف يوش و  نم ] هاـنپ   ] راـغ

یم هتخیگنارب  رواب ]  ] نآ رب  مریم و  یم  هدیقع ]  ] نآ رب  ما و  هدنز  هدـیقع ]  ] نیا رب  منک ، یم  یتسود  ناتـسود  اب  مزرو و  یم  ینمـشد 
رد دـش و  رود  راید ] هناـخ و  زا   ] ما هلـصاف  مدرک و  عادو  ار  ما  هداوناـخ  مدـنکفا و  یتخـس  هب  ار  مندـب  و  دـهاوخب - ادـخ  رگا  موش -

[ي يادرف مراد و  ار ] امش  راگزور  رد   ] تعجر دیما  امـش  دزن  ندمآ  رد  منک و  یم  وزرآ  ار  شتآ ] زا  دوخ   ] تاجن امـش  هب  یکیدزن 
یم عمط  ار  امش  هاگیاج  يوس  هب  امـش و  يوس  هب  نتـسیرگن  امـش ، هتـشذگرد  ناردپ  هارمه  هب  مراگدرورپ ؛ ياه  تشهب  رد  تمایق ]

« .میامن
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: لوقت و 

َنیذَّلا ِهَِکئالَملِاب  َو  َِکبیبَح ، َِدلَِوب  َکَیلإ  ُعِفـشَتسأ  ّینإ  َّمُهّللا  ِهللا ، َیلإ  َِکب  ًاعِفـشَتسُم  َُکتئِج  ِهللا ، ِلوُسَر  َنبا  ُنیَـسَح ، ای  ِهللاِدبَعابأ  ای  »
ُماّیألا َو ُمُهُرِّیَُغتال  َنوُرِذَح ، َِکباذَع  نِم  َو  َنوُقِفشُم ، َِکتَیشَخ  نِم  مُه  َنُومَأسَیال َو  َنوُُرتفَیال َو  َنوُخُرصَی ، َنوُکبَی َو  ِهیَلَع َو  َنوُّجِـضَی 

ُمُهنِم َّدَتشا  َو  ُأَقرَت ، الَف  ُنُویُعلا  ُمُهنِم  تَلَمَهنا  ِدَق  َنُوبَّلَقَتَی ، ِهیف  ام  َو  َنوُعَنصَی ؛ ام  يرَی  مُهُدِّیَـس  َو  َنوُقَهـشَی ، ِریَحلا  یِحاَون  یف  َنُومَرهَیال ،
«. ُأَفُطتال ٍهَقرُِحب  ُنزُحلا 

: لوقت کیدی و  عفرَت  َّمث 

نأ َُکلَأسأ  َبِطَع ، َُکتَمحَر  ُهکِرُدت  َمل  نإَف  َكَریَغ ، ِِهتَنَکـسَِمب  دُِری  َمل  يذَّلا  ِلیلَّذلا  ِنیکَتـسُملا  ِنیکـسِملا  ََهلأسَم  َُکلَأسأ  ّینإ  َّمُهّللا  »
َکِقلَخ َنَوهأ  انأ  يدِّیَـس  ای  َّنَنوُکأ  الَف  َبُونُّذـلا ، ُرِفغَت  َهَرِفغَملا َو  یِطُعت  َو  َکَِـلئاس ، ُبِّیَُختـال  يذَّلا  َتنأ  َو  َکـنِم ، ٍفُطِلب  ینَکِرادـُت 

ینَِیفاُکت نأ  ََکل  ًءاجَر  ُتبَرَتغا ، ُترُز َو  ُتعِمَط َو  َو  ُتوَجَر ، ُتلَّمأ َو  ّینِإَف  َِکبیبَح ، ِنبِاب  َکَیلإ  َدَـفَو  نَم  َنَوهأ  َنوُکأ  ـالَو  کـیَلَع ،
«. ُمیحَر ای  ُنمحَر  ای  َکنِم ، ًالُّضَفَت  َو  َکنِم ، ًهَمحَر  ِناکَملا  اذه  یلإ  ِریسَملِاب  یل  َتنِذَأَف  یلحَر ، نِم  ینَتجَرخأ  اذإ 
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هب هک  یلاح  رد  مدمآ  وت  دزن  مّلس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  مالسلا ، هیلع  نیـسح  يا  هللادبع ! ابا  يا  : » ییوگ یم  و 
عیفش وت  دزن   ] ناگتشرف هب  مبلط و  یم  تعافش  تبوبحم  دنزرف  هطساو  هب  وت  يوس  هب  نم  ایادخ  .متسج  یم  عیفش  ادخ  دزن  وت  هطساو 
یمن هتسخ  دنتسیا و  یمن  اپ  زا  ناشهآ ] کشا و  رد   ] .دنشک یم  دایرف  دنیرگ و  یم  دننز و  یم  هّجض  وا  تبیصم ]  ] رب هک  میوج ] یم 

رئاح فارطا  زا  .دنوش  یمن  ریپ  دهد و  یمن  رییغت  ار  اهنآ  ناراگزور  دنزیهرپ ، یم  وت  باذع  زا  دنـساره و  رد  وت  ّتیـشخ  زا  دنوش و 
ریز و یلاوحا ]  ] هچ رد  دننک و  یم  هچ  هک  دنیب  یم  ناشیاقآ  هک  یلاح  رد  دنهد ؛ یم  رـس  هلان  هیرگ و  هک  یلاح  رد  دـنوش  یمن  رود 

یمن درس  هک  یغاد  هب  هتفای  تّدش  اهنآ  رب  هودنا ] و   ] نزح دوش و  یمن  کشخ  ناشکـشا ]  ] دیرگ و یم  ناشیاه  مشچ  .دنوش  یم  ور 
« .ددرگ

اب هک  يراوخ  ياون  یب  هراچ  یب  تساوخرد  منک ؛ یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ ! : » ییوگ یم  ینک و  یم  دـنلب  ار  تیاه  تسد  سپس 
زا یفطل  هب  ارم  هک  منک  یم  تساوخرد  .دوش  یم  كاله  شدباینرد  وت  تمحر  رگا  سپ  تسا ، هتساوخن  ار  وت  ریغ  شا  یگراچ  یب 
يا سپ  .ییاشخب  یم  ار  ناهانگ  یـشخب و  یم  ار ] دوخ   ] ترفغم يزاس و  یمن  مورحم  ار  تیادگ  هک  ینآ  وت  یبایرد و  دوخ  يوس 

یسک نیرت  تسپ  و  دوش ) یمن  اهنآ  هب  یهّجوت  هک  یهدن  مرارق  یناسک  زا  ! ) مشابن وت  دزن  تناگدیرفآ  نیرت  تشپ  زا  نم  نم ! ياقآ 
مراد و وت ] فطل  هب   ] عمط ما و  هتـسب  دـیما  مدـنموزرآ و  نم  هک  ارچ  .تسا  هدـش  دراو  تبیبـح - دـنزرف  هطـساوب  وت -  رب  هک  مشاـبن 
و  ] یهد مشاداـپ  يرب ، یم  نوریب  مرفـس  زا  ارم  یتقو  وت  هک  نآ  دـیما  هب  ما ؛ هدـیزگرب  ار  منطو ] زا  يرود  و   ] تبرغ هدرک و  تراـیز 
! هدنشخب يا  يداد  تزاجا  اج  نیدب  ندمآ  هب  دوخ ، يوس  زا  یلّضفت  دوخ و  بناج  زا  یتمحر  هطساو  هب  ارم  سپ  ینک .] ُرپ  ار  متسد 

!« نابرهم يا 
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مهیلإ یمؤت  ءادـهُّشلا  روـبق  ءاذـحب  فـقت  هفیقَّسلا و  نم  جرخت  َّمث  هللا ، ءاـش  نإ  هنم  رثـکأ  و  هیلع ، تردـق  اـم  ءاعـسّدلا  یف  دـهتجا  و 
: لوقت نیعمجأ و 

یَبقُع َمِعنَف  ُمترَبَص  اِمب  مُکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمؤُملا ، ِراید  ِلهأ  نِم  ِرُوبُقلا  َلهأ  اـی  مُکیَلَع  ُمـالَّسلا  ُُهتاـکََرب ، ِهللا َو  ُهَمحَر  مُکیَلَع َو  ُمـالَّسلا  »
َراصنأ ِِهلوُسَر َو  ِنبا  َراصنأ  َو  َنینِمؤُملاِریمأ ، َراصنأ  َو  ِِهلوُسَر ، َراصنأ  ِهللا َو  َراصنأ  ای  مُکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا ، َءایلوأ  ای  مُکیَلَع  ُمالَّسلا  ِراّدـلا ،

ام ِهللا َو  ِلیبَس  یف  مَُهباصأ  اِمل  اُونَهَو  امَف  ٌریثَک  َنُویِّبِر  ُهَعَم  َلَتاق  ٍّیبَن  نِم  نِّیَأَک  َو  : »« ّلَجَوَّزع ُهللا  َلاق  امَک  ِهللا  ُراـصنأ  مُکَّنأ  ُدَهـشأ  ِِهنید ،
، مُکِداسجأ مُکِحاورأ َو  یلَع  مُکیَلَع َو  ُهللا  یَّلَص  ِّقَحلا ، ِلیبَس  یلَع  َهللا  ُُمتیَقل  یّتَح  ُمتنَکَتسا ، ام  ُمتفُعَـض َو  امَف  اُوناکَتـسا ،» اَم  اوُفَعَض َو 

ُمُکَّصَتخا ِهللا  ُهَّصاخ  ُمتنأ  مُکَدَعَو ، ام  َراَث  مُِکب  ٌكِردُم  ُهللا  َو  ُهَدعَو ، ُِفلُخیال  َهللا  َّنإ  َلیدـبَتالَو ، َُهل  َفلُخال  يذَّلا  ِهللا  ِدِـعوَِمب  اوُرِـشبأ 
، َنُومَرهَیالَو اُهلهأ  ُنَعطَیال  ٍتاّنَج  نِم  ِتاجَرَّدلِاب  ُمتُزف  َو  ِهللاَدنِع ، ُمتدَعَـس  ُءادَعُّسلا ، ُُمتنأ  ُءادَهُّشلا َو  ُُمتنأ  ُمالَّسلا ، ِهیَلَع  ِهللاِدبَع  یبِأل  ُهللا 

.ُمترَصَن نَم  َعَم  ِمالَّسلا ، ِراد  یف  ِماقُملِاب  اوُضَر  َو 
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( رّهطم دبنگ  ریز   ) هفیقـس زا  سپـس  دهاوخب  ادـخ  رگا  نک - مادـقا  رایـسب  نآ  رب  نک و  شالت  يرداق  نآ  رب  هک  ردـق  نآ  اعد - رد  و 
تاکرب ادخ و  تمحر  مالـس و  : » ییوگ یم  ینک و  یم  هراشا  اهنآ  همه  هب  .یتسیا  یم  ادهـش  روبق  لباقم  رد  (1) و  يوش یم  جراخ 

ترخآ يارس ]  ] سپ .نات  ییابیکش  رطاخ  هب  امش  رب  مالس  .نانمؤم  ياه  هناخ  لها  بناج  زا  اهربق ! لها  يا  امش ، رب  مالس  امـش  رب  وا 
هیلع نانمؤمریما  يرای  شلوسر و  نارای  ادـخ و  ناراـی  يا  امـش  رب  مالـس  ادـخ ! ياـیلوا  يا  امـش  رب  مالـس  تسا ! ییوکین  يارـس  هچ 

هچ : » دومرف ّلجوّزع  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دییادخ ؛ يرای  امش  هک  مهد  یم  یهاوگ  شنید ! نارای  شلوسر و  رسپ  نارای  مالسلا و 
یتسـس دیـسر ، ناشیا  هب  ادخ ، هار  رد  هچ  نآ  رطاخ  هب  سپ  دندیگنج ، شباکر  رد  یناوارف  یهلا  نادرم  هک  [ي ] ربمایپ تسا ]  ] رایـسب

قح قیرط  رب  ار  ادـخ  هک  نآ  ات  دـیدرواین  دورف  رـس  دـیدشن و  ناوتان  امـش  سپ   (2) «. دندرواین دورف  رـس  دندشن و  ناوتان  دـندرکن و 
فلُخ نآ  رد  هک  ادخ  باوث ]  ] هاگ هدعو  هب  ار  امش  داب  تراشب  دتسرف ! دورد  امش  نادبا  حاورا و  رب  امـش و  رب  ادخ  دیدومن ، تاقالم 

، هداد ناـت  هدـعو  هک  يا  یهاوـخ  نوـخ  هب  ار  امـش  دـنوادخ  دـنک و  یمن  ار  شا  هدـعو  فـلخ  دـنوادخ  تـسین ، يرییغت  و  هدـعو ] ]
امـش دینادیهـش و  امـش  تسا ، هداد  صاصتخا  هللادـبع  یبا  هب  ار  امـش  دـنوادخ  دـییادخ ، هاـگرد ]  ] ناّـصاخ امـش  .تفاـی  دـهاوخرد 

دنراذگ و یمن  نس  هب  ياپ  نآ  لها  هک  دیدش  راگتسر  اه  تشهب  زا  ییاه  هبتر  هب  دیدیـسر و  تداعـس  هب  دنوادخ  دزن  .دیناراگتـسر 
؛46 دنا یضار  دیدرک - شا  يرای  هک  یسک  هارمه  هب  تشهب -)  ) تمالس هناخ  رد  تماقا  هب  دنوش و  یمن  ریپ 
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ِهِراوِج َو یف  ِهَمارَکلا  َنِم  مُکَدَعَو  ام  ُهللا  َزَجنَا  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ِهللا  ِلوُسَر  َعَم  َرَبَص  نَم  َءازَج  ٍناوعأ ، نِم  ًاریَخ  ُهللا  ُمُکازَج 
.َنیلَّجَحُملا ِّرُغلا  ِِدئاق  َنینِمؤُملاِریمأ َو  َو  َنیلَسرُملاَو ، َنیّیبَّنلا  َعَم  ِهِراد 

َنِم ٍكَرَد  ِلَفـسَا  یف  مُکَئادعأ  ینَیُِری  َنیّیورَم َو  ًءاوِر  ِضوَحلا  یَلَع  مُکینَیُری  نَأ  مُکَعِراصَم  ینارَا  یّتَح  مُکَیِلا  ینَلَمَح  يذَّلا  ُهللا  ُلَأسَا 
، َنیئَمظُم ًءامِظ  مِهینَیُری  نَا  َهللا  ُلأـسأَف  ِداـبکألا ، ِهَلِکا  ِنباَو  َهَّیَمُـس  ِنباـِل  مُکُوبَلَـس  ِّقَحلا َو  َهَناـِما  اوُدارَا  ًاـملُظ َو  مُکُولَتَق  مُهَّنِاَـف  ِمیحَجلا ،

.ِمیحَجلا َیِلا  َنُوقاُسی  َنیلَّلَغُم ، َنیلَسلَسُم 

َّلُک َتباصَا  ٍهَبیـصُم  ُّيَا  مُکیَلَع  یفَهل  ُتیَلب  ُتینَف َو  اِذا  ًاِمئاد  مُکیَلَع  ُمالَّسلا  َو  ُتیَقب ، اـم  یّنِم  ِهللا  ِلوُسَر  ِنبا  َراـصنَا  اـی  مُکیَلَع  ُمـالَّسلا 
مُِکب اـَنَا  ٌنوزحَم َو  ٌعَجوَُمل  مُِکب  اـَنَا  ٌعِزََجل َو  مُِکب  اـَنَا  مُُکتَبیـصُم ، تَّمَع  تَّلَج َو  تَّصَخ َو  تَمُظَع َو  دََـقل  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَحُِمل َو  ًیلوَم 

.مُکَرَکسَعُم تَنَکَس  َو  مُِکب ، تَّفَح  َو  ُهَِکئالَملا ، ُمُکتََکب  دَقَلَف  ُمتیّیُح  ِِهب  ام  مَُکل  ًائینَه  ُمتیطُُعا َو  ام  مَُکل  ًائینَه  ٌفوُهلَم ، ٌباصَُمل 

202 ص :

تشهب هشوگ  www.Ghaemiyeh.comشش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 223زکرم  هحفص 209 

http://www.ghaemiyeh.com


ربص اه ] يراوشد  رب   ] مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  یـسک  شاداپ  دهد ؛ ریخ  يازج  ار  ناگدـنهد  يرای  امـش  ادـخ 
هب  ] نالوسر و ایبنا و  هارمه  هب  شا  [ تداعس [ي  هناخ شراوج و  رد  تمارک  اطع و ]  ] زا هداد ، هدعو  امـش  هب  هچ  نآ  هب  دنوادخ  .دومن 

.دناشوپ لمع  هماج  نادیپس ، یناشیپ  ياوشیپ  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  هارمه ]

رد  ] رثوک ضوح  رانک  رب  ار - امش  هک  مهاوخ  یم  دنایامن ، نم  هب  ار  ناتنداتفا  ورف  هاگیاج  ات  دروآ  امش  يوس  هب  ارم  هک  دنوادخ ، زا 
هب مّنهج  هقبط  نیرت  نییاپ  رد  ار  ناتنانمـشد  دـهد و  مناشن  دـناشون -] یم  رثوک  یقاس  هک  يا  هنامیپ  زا   ] ناشون بآ  ندـیماشآ  لاح ]

هّیمس و رسپ  روتسد ]  ] رطاخ هب  ار  امش  دنتشاد و  ار  تقیقح  ندناریم  دصق  دنتـشک و  هناراک  متـس  ار  امـش  نانآ  هک  ارچ  دنایامنب ؛ نم 
شطع و   ] هنـشت هک ] یلاح  رد  ، ] نم هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  سپ ، .دـندومن  تراغ  دـنه )  ) اهرگج هدـنروخ  رـسپ 

.دنایامنب دنوش ، یم  هدنار  خزود  يوس  هب  هتخیوآ  لُغ  هب  هتسب و  ریجنز  هب  و  دنمّنهج ] شتآ  هتخوسرگج  هدز و 

یتقو یگشیمه ، مالس  امش  رب  مالس  هراومه  ما و  یقاب  تایح ] رب   ] ات نم  بناج  زا  یمالس  ! ] ادخ لوسر  رسپ  نارای  يا  امـش  رب  مالس 
ربمایپ لآ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  رادتسود  ره  هب  دیـسر  یتبیـصم  هچ  تسامـش ؛ رب  نم  هودنا  .موش  یم  هدیـسوپ  یناف و 

امش غاد ]  ] هب مبات و  یب  امش  تبیصم ]  ] رطاخ هب  نم  دش ! ریگارف  نیگنس و  تفای و  یگژیو  دش و  میظع  امش  تبیصم  مالـسلا ! مهیلع 
.ما هدیشک  ترسح  هدید و  تبیصم  امش  رطاخ  هب  منوزحم و  دنمدرد و 

ناگتشرف ًانیقی  دش ، هداد  امش  هب  هک  یتّیحت  دورد و  امش  رب  دشاب  اراوگ  دش و  هدیشخب  امش  هب  هک  باوث ] زا   ] هچنآ امش  رب  داب  اراوگ 
دندش نکاس  امش  هاگدروآ  رد  دنتفرگ و  ناتَِرب  رد  دنتسیرگ و  امش  رب 
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تَفاط رَشنَملا ، ِموَی  ِرَشحَملا َو  ِموَی  َو  ِقالَّتلا ، ِموَی  یِلا  ٌقاِرف  مُکنَع  اَهل  َسَیل  مُکیَلَع ، اِهتَِحنجَِاب  تَّفَـص  تَسَّدَق َو  َو  مُکَعِراصَم ، تَّلَح  َو 
َعَم ِنانِجلا  ِیف  ِضوَحلا َو  یَلَع  مُکینَیُری  نَا  َهللا  ُلَأسأ  ًافوَخ ، مُُکترُز  ًاقوَش َو  مُُکتیَتَا  .ِهَرِخـآلا  َفَرَـش  اـِهب  ُمتغََلب  َو  ِهللا ، َنِم  ٌهَمحَر  مُکیَلَع 

.ًاقیفَر َِکئلُوا  َنُسَح  َنیِحلاّصلا َو  ِءادَهُّشلا َو  َنیلَسرُملا َو  ِءایبنألا َو 

: لوقت تنأ  ریحلا و  یف  رُد  َّمث 

َّنُم َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَـص  ُتبَّرَقَت ، ِهِّیبَن  ِنباـِب  ِهَیلإ  َو  ُتدَـصَق ، ِهَیلِإ  َو  ُترَجَتـسا ، ِِهب  َو  ُتجَرَخ ، ِهَیلِإ  َو  ُتدَـفَو ، ِهَیلإ  نَم  اـی  »
ًاِحلفُم ینِبلقا  َو  َکـِبیبَح ، ِنبا  َیلإ  َکـَیلإ َو  يریـسَم  مَحراَو  يراد ، َدـُعب  یَتبرُغ َو  مَحرا  َّمُهّللا  ِراـّنلا ، َنِم  یتَبَقَر  َّکـُف  َو  ِهَّنَجلاـِب ، َّیَلَع 

یعَزَج َو یّمَه َو  یئاُکب َو  یتَخرَـص َو  مَحرا  َو  َيالوَم ، يدِّیَـس َو  یماـمإ َو  َدـنِع  یعوُشُخ  یعوُضُخ َو  یتَرِذـعَم َو  َتِلبَق  دَـق  ًاـحِجنُم 
، یّنَع َروُذحُملا  َِکفرَـص  َو  َياّیإ ، َِکتَیوقَِتب  َو  ِهَیلِإ ، ُتجَرَخ  یل  َکِفُطل  َّیلَع َو  َِکتَمِعِنبَف  ِهیَلَع ، َعَزَجلا  َنِم  یبلَق  َرَـشاب  دَق  ام  َو  ینزُح ،

یل َِکتَمارَک  َکِظفِحب َو  یل َو  ِراهَّنلاَو  َلیَّللِاب  َِکتَءالِک  َو 
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دندرتسگ و لاب  امـش  رازم ]  ] رب دنتفگ و  حیبست  نآ ] رد  ار  دنوادخ   ] و دنتفرگ ] لزنم  و   ] دندمآ دورف  ناتنداتفا  كاخ  رب  هاگیاج  رب  و 
ار امـش  دـنوادخ ، يوس  زا  یتمحر  .تسین  ییادـج  امـش  زا  ندـش ، شخپ  زور  ندـش و  عمج  زور  و  ادـخ ]  ] تاقالم زور  ات  ار  نانآ 

یم ادـخ  زا  .ما  هدرک  ناـتترایز  سرت  اـب  ما و  هدـمآ  امـش  دزن  هب  قوـش  اـب  .دیدیـسر  يورخا  تفارـش  هب  ببـس  نیمه  هب  تفرگارف و 
ییوکین ناهرمه  ناشیا  دـهد و  مناشن  احلـص  نادیهـش و  نالوسر و  ایبنا و  اـب  اـه  تشهب  رد  و  رثوک ]  ] ضوح رب  ار  امـش  هک  مهاوخ 

« .دنتسه

ار وا  هاـنپ  ما ! هدـش  جراـخ  وا  يوـس  هـب  ما و  هدـش  دراو  وا  رب  هـک  نآ  يا  : » ییوـگ یم  هکیلاـح  رد  درگب  ینیـسح ]  ] رئاـح رد  سپس 
دّمحم نادناخ  دّمحم و  رب  ما ! هتسج  بّرقت  وا  يوس  هب  شربمایپ  رسپ  هطساو  هب  ما و  هدرک  رفس ]  ] دصق وا  يوس  هب  ما ، هدش  راتساوخ 

.نک اهر  شتآ  زا  ار  مندرگ  هن و  ّتنم  تشهب ، ياطع ]  ] هب نم  رب  تسرف و  دورد 

ارم رادـب و  تتمحر  لومـشم  ار  تبیبـح  رـسپ  يوـس  هب  ار و  تیوـس  هب  مندـمآ  نک و  محر  ما  هناـخ  يرود  نم و  تبرغ  هـب  ایادـخ !
میاـقآ و مماـما و  دزن  ارم  عضاوت ] یگدنمرـش و  و   ] یگدنکفارـس عوضخ و  ار و  مرذـع  هک  یلاـح  رد  نادرگزاـب ؛ زوریپ  راگتـسر و 
هب و  نک ] محر   ] نم هودـنا  یباـت و  یب  و  ّمغ ]  ] ّمه ما و  هیرگ  هب  هد و  رارق  تمحر  دروم  ارم  درد ]  ] داـیرف .يا  هدوـمن  لوـبق  میـالوم 

نوریب وا  يوس  هب  هک ] دوب   ] نم هب  فطل  نم و  رب  تتمعن  ببـس  هب  سپ  روآ !] محر  ( ] مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما   ) وا رب  نم  یبلق  عزج 
وت تسارح  ظفح و  رطاخ ] هب  .مدمآ  اج  نیا  ، ] یتشادزاب نم  زا  ار  عناوم  هک  نیا  یپ ] رد   ] نم و هب  تا  یـشخب  ناوت  ببـس  هب  .مدـمآ 

(. مدیسر فیرش  ناکم  نیا  هب  هک  دوب   ] نم ّقح  رد  وت  يراوگرزب  یناب و  هاگن  هب  زور و  بش و  رد  نم  يارب 
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ینَتقَّفَو َو ینَتغََّلب َو  يذَّلا  َتـنأ  َو  ِرحَبلا ، ِّرَبـلا َو  ِیف  ینَتلَمَح  َتنأَـف  ُهـُتلََزن ، ٍلِزنَم  َّلُـک  َو  اُهتکَلَـس ، ٍهـالَف  ٍداو  َّلُـک  َو  ُهـُتعَطَق ، ٍرَحب  َّلُـک  َو 
َکَلَف یصخَش ، یمـسا َو  َكَدنِع َو  ٌبُوتکَم  يَرثأ  َو  ِهِّلُک ، َِکلذ  یف  َّیلَع  ََکل  ِهَّنِملا  َِتناک  َو  ُتغََلب ، ٍهَیاقِو  َکنِم َو  ٍلضَِفب  َو  ینَتیَفَک ،

ِنبِاب َکَیلإ  یلُّسَوَت  یّنِم  لَبقا  َو  یقُّلَمَت ، َکیَدَی َو  َنَیب  یماقُم  َو  َکنِم ، یقَرَف  مَحراَف  َّمُهّللا  يدنِع ، َتعَنَطـصا  ینَتیَلبَأ َو  ام  یلَع  ُدمَحلا 
ُمَلعَت ام  َکعَنمَیال  َو  یّنِم ، َفَلَـس  ام  َمیظَع  لَبقا  َو  یتَرثَع ، ینِلقأ  َو  َکَیلإ ، یهُجَّوَت  َو  َکِقلَخ ، نِم  َکـِتَرَیِخ  َِکتَوفَـص َو  َو  َکـِبیبَح ،

یلَع َکَّنإ  َّیلَع ، ُبتَف  ًاطِخاس  َّیلَع  َتنُک  نإ  َو  یّنَع ، َضراَف  ًاِتقام  یل  َتنُک  نإ  َو  یـسفَن ، یلَع  ِفارـسِإلاَو  ِبُونُّذلا  ِبویُعلا َو  َنِم  یّنِم 
ًاناسحإ َو ِناسحِإلاب  امِهِزجا  َّمُهّللا  ًاریَخ ، یّنَع  اـمِهِزجاَو  ًاریغَـص  یناـیَّبَر  اـمَک  اـمُهمَحراَو  َّيَدـِلاِول  یلرِفغا َو  َّمُهّللا  ٌریدَـق ، ٍءیَـش  ِّلُـک 

یف اـمَُهل  حَـسفاَو  اـمُهَعِجاضَم ، اـمِهیَلَع  دَِّرب  َو  َِکباذَـع ، نَع  اـمُهَهوُجُو  مِّرَح  َو  َکـِتَمحَِرب ، َهَّنَجلا  اـمُهلِخدأ  َّمُـهّللا  ًاـنارفُغ ، ِتاـئِّیَّسلِاب 
تا (1) «« .مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ٍدَّمَُحم  َِکبیبَح  ِراوَج  َِکتَمحَر َو  نِم  رَقَتسُم  یف  امِهینفِّرَع  َو  امِهیَربَق ،
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یکـشخ و رد  ارم  وت  مدـمآ ؛ دورف  هار ] ناـیم   ] هک یلزنم  ره  رد  مدرک و  روبع  هک  یعیـسو  تشد  ره  زا  مدوـمیپ و  هک  ییاـیرد  ره  و 
ّلحم نیا  هب  نم  زا  تا  ] ینابهگن دوخ و  دوس  زا  یلـضف  هب  يدرک و  مزاین  یب  يداد و  مقیفوت  يدـناسر و  ارم  هک  ییوت  يدرب و  ایرد 
سپ تسا ؛ هتشاگن  وت  دزن  نم  درف  تاّیصوصخ ]  ] نم و مان  نم و  ناشن  تسا و  ّتنم  نم  رب  ار  وت  اه  نیا  همه  رد  مدیـسر و  فیرش ،]

.یتشاد اور  هک  یناسحا  تمارک و  يدرک و  هک  اه ] تمعن  زا   ] یشیاشخب رب  ساپس  ار  وت 

تبیبح رسپ  هطساو  هب  وت  هب  ملّسوت  منتفگ و  ّقلمت  تروضح و  رد  منداتسیا  و  وت ] زا   ] مفوخ تّدش  یبات و  یب  هب  نک  محر  ادنوادخ !
ار یگرزب  ناهانگ ]  ] شوپ و مشچ  نم  شزغل  زا  ریذپب و  نم  زا  ار  دوخ  يوس  هب  مّهجوت  .تناگدـیرفآ  زا  تبختنم  تا و  هدـیزگرب  و 

تمعن زا   ] ار وـت  یناد ، یم  هک  مدوـخ  رب  نم ]  ] فارـسا ناـهانگ و  اـه و  بیع  زا  هچ  نآ  شخبب و  هدز ، رـس  نـم  زا  هتـشذگ  رد  هـک 
[ نونکا مه   ] سپ يا  هدوب  كانمشخ  نم  رب  رگا  وش و  یضار  نم  زا  سپ  يا ، هدوب  كانبضغ  نم  رب  رگا  .درادن  زاب  نم ] هب  ندیشخب 

.ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  هک  ریذپب ؛ ار  ما  هبوت 

راب ما ] ] یکچوک ماگنه  رد  ارم  هک  روط  نامه  امرف ؛ تمحر  ار  نانآ  ياشخبب و  مردام  ردـپ و  يارب  نم و  يارب  ار ] ناـهانگ  ! ] ایادـخ
هب نک و  اطع  ییوکین  دـنا ] هدرک  هک  یی  ] اهییوکین هطـساو ]  ] هب ار  ود  نآ  ایادـخ ! .هد  ریخ  شاداـپ  نم  بناـج  زا  ار  ود  نآ  .دـندروآ 
ود نآ  راسخر  زاس و  دراو  تشهب  هب  دوخ  تمحر  هب  ار  ود  نآ  ایادخ ! .امرف  تیانع  شیاشخب  دـنا  هدـش  بکترم  هک  یناهانگ  يازا 
ود نآ  هد و  تعسو  ناشیاهربق  رد  ود  نآ  يارب  زاس و  کنخ  تمالس و ]  ] نانآ رب  ار  ود  نآ  ياه  هاگمارآ  نک و  مارح  تباذع  رب  ار 
هب ارم  و   ] ناسانـشب نم  هب  داب - شنادناخ  وا و  رب  ادـخ  مالـس  دورد و  هک  دّـمحم - تبیبح  یگیاسمه  تتمحر و  زا  یهاگرارق  رد  ار 

[. ناسرب ناشرادید 
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عبانم تسرهف 

میرک نآرق  ( 1)

ش نارهت 1386 ه - هزمح ، رشن  یمشاه ، ینب  دّمحم  دّیس  رتکد  .باتفآ  يرای  تبرغ ؛ رد  باتفآ  ( 2)

ق 1403 ه - سدقم ، دهشم  یضترم ، رشن  یسربّطلا ، بلاط  یبا  نب  ّیلع  نبدمحا  روصنموبا  جاجتحالا ، ( 3)

ق مق 1413 ه - دیفم ، خیش  هرازه  یناهج  هرگنک  دیفملاب ، بّقلم  نامعن  نبدّمحم  نبدّمحم  داشرالا ، ( 4)

، یگنـس پاچ  هّیمالـسالا  بتکلاراد  سوواط ، نبرفعج  نب  یـسوم  نب  ّیلع  مساقلاوبا  نیّدـلا  یـضر  هنـسحلا ، لاـمعالاب  لاـبقالا  ( 5)
ش 1367 ه -

ش 1397 ه - نارهت ، هّیمالسالا ، هبتکملا  یسلجم ، رقاب  دّمحم  راونالاراحب ، ( 6)

پاچ یمعفک ، یلماع  یلع  نب  میهاربا  نیّدلا  یقت  نیمالا ، دلبلا  ( 7)
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یگنس

هزوح نیسّردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  هسّسؤم  یناّرح ، هبعش  نب  نیـسح  نب  ّیلع  نب  نسح  دّمحموبا  لوقعلا : فحت  ( 8)
ق 1404 ه - مق ، هّیملع 

ق 1409 ه - مق ، جع ،)  ) يدهم ماما  هسردم  تاراشتنا  مالسلا ، هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مالسلا ، هیلع  يرکسعلا  مامالا  ریسفت  ( 9)

ق 1380 ه - نارهت ، هّیملع  هناخپاچ  یشاّیع ، دوعسم  نبدّمحم  یشاّیعلا ، ریسفت  ( 10)

ش 1365 ه - هّیمالسالا ، بتکلاراد  یسوّطلا ، نسحلا  نبدّمحم  رفعجوبا  ماکحالا ، بیذهت  ( 11)

ق فجن 1369 ه - هّیردیحلا ، هعبطملا  تاروشنم  يرتشوش ، رفعج  خیش  هللا  هیآ  هّینیسحلا ، صئاصخ  ( 12)

نارهت 1385 ش رینم ، تاراشتنا  سّدقم ، دیعس  ملق  هب  یمشاه ، ینب  دّمحم  دّیس  رتکد  حیرض ، تفایض  رد  ( 13)

ق 1414 ه - ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  یّلح ، سوواط  نب  یسوم  نب  ّیلع  نیّدلا  یضر  دّیس  هیقاولا ، عورّدلا  ( 14)

ق 1383 ه - نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  یّلح ، دواد  نب  یلع  نب  نسح  دّمحموبا ، نیّدلا  یقت  خیش  دواد ،) نبا   ) لاجر ( 15)

ق 1411 ه - مق ، رئاخّذلا ، راد  تاراشتنا  یّلح ، رّهطم  نب  ّیلع  نب  فسوی  نب  نسح  نیّدلا  لامج  یّلح ،) هماّلع   ) لاجر ( 16)

هزوح نیـسّردم  هماج  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  هسّـسؤم  یـشاّجن ، دمحا  نب  یلع  نبدمحا  نیـسحلاوبا ، یـشاّجن ،)  ) لاجر ( 17)
، مق هّیملع 
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ق 1407 ه -

مق هّیملع  هزوح  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  یّلح  سوواط  نب  یسوم  نب  ّیلع  نیّدلا  یضر  دّیس  لئاّسلا ، حالف  ( 18)

ش نارهت 1365 ه - هّیمالسالا ، بتکلا  راد  ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  یفاکلا ، ( 19)

ش 1356 ه - رشا ، فجن  هّیوضترم ، تاراشتنا  یّمق ، هیولوق  نب  دّمحم  نبرفعج  تارایّزلا ، لماک  ( 20)

ق 1413 ه - دیفم ، خیش  رازه  یناهج  هرگنک  دیفملاب ، بّقلملا  نامعن  نبدّمحم  نبدّمحم  رازملا ، باتک  ( 21)

، یناـهج تاراـشتنا  سوواـط ، نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  ّیلع  مساـقلاوبا  نیدـلا  ّیـضر  فوفّطلا ، یلتق  یلع  فوهّللا  ( 22)
ش 1348 ه - نارهت ،

ق 1408 ه - ثاّرتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسّسؤم  يرون ) ثدحم   ) يرون نیسح  ازریم  لئاسولا ، كردتسم  ( 23)

ق 1411 ه - هعیّشلا ، هقف  هسّسؤم  یسوّطلا ، نسحلا  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  رفعجوبا  دّجهتملا : حابصم  ( 24)

نسحلا نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  رفعجوبا  دّجهتملا ، حابصم  ( 25)

ق یضر 1405 ه - تاراشتنا  یمعفک ، یلماع  یلع  نب  میهاربا  نیّدلا  یقت  یمعفکلا ،)  ) حابصملا ( 26)

ش 1383 ه - فراعم ، کین  تاراشتنا  یمشاه ، ینب  دّمحم  دّیس  رتکد  رصع ، ماما  تفرعم  ( 27)

یمق ساّبع  خیش  نانجلا ، حیتافم  ( 28)
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.مق باتکلاراد ، هسّسؤم  رّفظم ، مظاک  قیقحت : یناهفصا ، جرفلاوبا  نییّبلاّطلا : لتاقم  ( 29)

یمالـسا تاراشتنا  هسّـسؤم  قودـصلاب ، بّقلملا  یّمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعجوبا  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  ( 30)
ق 1413 ه - مق ، هّیملع  هزوح  نیسّردم  هعماج  هب  هتسباو 

ش 1374 ه - فراعم ، کین  تاراشتنا  يرتشوش ، رفعج  خیش  جاح  هللا  هیآ  يرتشوش ، ظعاوم  ( 31)

تشهبیدرا 1374 مق  فورعملا ، راد  مولعلا ، رقاب  تاقیقحت  دهعم  نیسحلا : مامالا  تاملک  هعوسوم  ( 32)

پاچ مق ، رئاخّذـلاراد ، تاراشتنا  سوواط ، نبدّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  ّیلع  مساـقلاوبا  نیّدـلا  یـضر  تاوعّدـلا : جـهم  ( 33)
ق 1411 ه - یگنس ،

ق 1409 ه - ثاّرتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسّسؤم  یلماعلا ، ّرحلا  نسحلا  نبدّمحم  هعیشلا ، لیاسو  ( 34)
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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